
Programma voorjaarsvakantie  

BSO Het Mirakel, Regenboog en Klinker 

maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020 

Maandag 24 februari: Wij vieren Carnaval 
Vandaag staat alles in het teken van carnaval. Natuurlijk mag je 
vandaag verkleed komen! Je kan geschminkt worden en kleding 
pimpen zodat je helemaal klaar bent voor het feest. De 

kinderen die het leuk vinden 
om sport en spel in de 
gymzaal te doen kunnen hier 
uiteraard in de ochtend aan 
deelnemen. Tijdens de lunch eten we vandaag gekke 
carnavals spaghetti. In de middag start de “carnavals 
disco” op Het Mirakel. Welke coole dansmove heb jij?  

 
Dinsdag 25 februari: Knutsel en Bingodag 

In de ochtend mag je een mooi kunstwerk maken met 
Mozaïek. Wil je liever naar de natuurspeeltuin dan kan dit 
natuurlijk ook! Als lunch maken we vandaag tomatensoep 
met een broodje knakworst. We sluiten de dag af met een 
leuke prijzenbingo! Wie heeft er als eerste een volle kaart? 
                                     
 

 
Woensdag 26 februari: Bioscoop 
We gaan vandaag naar de bioscoop! Welke film we gaan kijken 
is natuurlijk nog een verrassing! In de middag eten we een 
lekkere boterham. Naast ons uitstapje kan je op onze locatie 
mooie vaasjes knutselen die je mee kan nemen naar huis. Aan 
het einde van de middag gaan wij diverse spelletjes en sporten 
doen in de gymzaal.  
 
Donderdag 27 februari: Lego en Duplo bouwdag 

Wij gaan vandaag een wandeling maken naar de Boshoek in 
Schiedam. Hier is een lego, duplo bouwdag georganiseerd waar 
wij onze bouwskills laten zien. Wij vertrekken uiterlijk om 09:45 
uur hierheen. We zijn benieuwd naar alle mooie creaties! Als 
we terug komen op Het Mirakel genieten we van heerlijke 
broodjes gezond. In de middag gaan we handletteren en kan je 
hiermee bijvoorbeeld je eigen kaart maken. Wil je liever 

sporten? Dan kan je een potje basketballen in de gymzaal.  
 
Vrijdag 28 februari: Oud Hollandse spelletjes 

Heb jij weleens van spijkerpoepen, zaklopen en 
koekhappen gehoord? Wij gaan het vandaag allemaal 
doen tijdens de Oud Hollandse spelletjes. Nadat we alle 
spellen hebben gespeeld, hebben we vast trek 
gekregen. Vandaag eten we als lunch tosti’s. Als we nog 
energie over hebben, gaan we vanmiddag op pad naar 
Sportpark Willem-Alexander om hier een potje voetbal 

te spelen. Wil je liever niet meedoen met voetballen? Dan kan je je uitleven in de speeltuin.                                                        


