
Meivakantie 2019 

Locatie: IKC ’t Palet 
Groep:  Alle groepen 
Datum:  22 april t/m 3 mei 2019 
 

Thema:  Sprookjes 
 

Er was eens.. in de Gedempte Biersloot hier heel dichtbij, een BSO die omgetoverd werd tot een 
sprookjesachtige ruimte. Waar kinderen sprookjesachtige activiteiten gaan doen, zoals kastelen 

bouwen ,geschminkt worden, kroontjes knutselen en nog veel meer! 
Je mag er elke dag verkleed komen, de hele meivakantie lang!! 

Voor de oudste kinderen staan er ook spannende activiteiten te wachten zoals de 
escape room van de gemene heks of het mysterie oplossen van de grote boze wolf. 
Dus trek je zevenmijlslaarzen aan en kom zo snel mogelijk naar het sprookje van  IKC 

’t Palet BSO deze meivakantie! 
 

Maandag   22 april 
Wij zijn vandaag gesloten! 
Fijne 2e Paasdag allemaal! 

 
Dinsdag 23 april 

Wie is jouw favoriete sprookjesfiguur? Je mag je helemaal inleven in jouw favoriete sprookjesrol , je 
kan je laten schminken en aan de knutseltafel bijvoorbeeld je eigen kroontje, zwaard of schild 

knutselen! 
Daarna gaan wij een eigen bedacht toneelstuk laten zien! Wij maken lekkere hapjes, want om half 6 

gaat de modeshow beginnen en alle ouders en of verzorgers mogen komen kijken! 
  

Woensdag 24 april 
Vandaag gaan wij naar jawel de bioscoop! Welke gave kinderfilm zou er draaien? 

‘ s Middags gaan wij slijm maken! 
 

Donderdag 25 april 
Zorg dat je vandaag niks over het hoofd ziet want de oudste kids hebben een 

uur de tijd om uit de Escape room van de gemene heks te komen! 
De jongste kinderen staat een Speurtocht naar onze mooie Rapunzel te 

wachten! Volg haar haar maar! 
’ s Middags gaan wij in het sprookje van roodkapje stappen, zorg dat je 

mandje voor grootmoeder zo snel mogelijk gevuld is!  
 

Vrijdag 26 april 
Mmm wat ruikt dat lekker, oooh, het is het huisje van de heks van Hans en Grietje! 

Die gaan wij vandaag na maken met lekkers naar jouw keuze! 
S' Middags hebben wij een spannende Quiz, zorg dat je snel het antwoord weet en 

geef het mandje van roodkapje gauw door naar de volgende want anders….. 
 
 

 
 

 
 



Maandag 29 april 
Schuif lekker aan de knutseltafel want wij gaan van simpele wc- rolletjes een kasteel maken!  

Als je liever een kasteel wilt bouwen van lego of grote blokken mag dat natuurlijk ook!  
In de middag staat er voor de oudste kinderen een escape room van de gemene heks te wachten. 

Zouden zij in een uur tijd eruit kunnen komen?! 
Ook doen wij verschillende sprookjes spelletjes zoals het spannende “Prins tegen de draak” spel! 

 
 
Dinsdag 30 april 

Neem je vergrootglas mee en zet je speurneus op want wij hebben een speurtocht 
naar de verloren schoen! 

Na al die inspanning gaan wij wat lekkers maken, namelijk  appels op stokjes met 
saus naar keuze! Mmm! 

Eetsmakelijk sneeuwwitje! 
 
 

Woensdag 1 mei 
Vandaag gaan wij onze eigen maskers knutselen en kan je je laten schminken! 

Wij doen gezellige bordspelletjes van Hans en Grietje en roodkapje. 
Wie zal er winnen?! 

 
 
Donderdag 2 mei 

Je kan al je creatieve energie kwijt want je mag je eigen sprookjesfiguur van papier 
mache maken! 

Daarna staat er een mysterie spel te wachten namelijk het Plan van de grote boze 
wolf, weet jij het op te lossen?! 

 
 

Vrijdag 3 mei 
 Mmmm wat ruikt het lekker, vandaag maken wij Heksensoep en andere lekkere sprookjes 

gerechtjes! 
’s Middags mag je alles uit de kast halen voor een betoverende mode show! We sluiten de vakantie 

af met een betoverend sprookjesbal! 
 

Wij hebben er zin in! 
Jullie ook?! 

Tot dan! 
 
 
 


