
Herfstvakantie bij de Natuur BSO 
      Thema Feest! 

Maandag 16 oktober: 

Omdat het deze week feest is beginnen wij de week met allemaal leuke activiteiten.  

Daarom gaan wij vandaag beginnen met Hollandse spelletjes.  

Daarna gaan wij onze eigen pannenkoeken maken en opeten voor de lunch. 

Na de lunch gaan wij nog verse appelmoes maken, oogsten in de tuin en een eigen 

bloempotje maken. 

De appelmoes en het mooie bloempotje mag je natuurlijk ook mee naar huis nemen.  

 

Dinsdag 17 oktober: 

Vandaag mogen alle kinderen verkleed naar de BSO komen.  

Als alle kinderen er zijn gaan wij een lekkere taart maken want dat hoort bij een feest. 

Zodra de taart klaar is gaan wij met de Stint op weg naar het feest. 

Waar het is en wat we er gaan doen is nog even een verrassing,  maar we kunnen 

wel verklappen dat het een echt feest gaat worden.  

 

Woensdag 18 oktober: 

Wij gaan vandaag met de Stint naar het Beatrixpark. Als het weer het toelaat zullen 

wij hier ook gaan picknicken.  

Zodra wij terug zijn op de BSO gaan wij onze eigen jam maken die je natuurlijk mee 

naar huis mag nemen. 

Ook kan je je laten schminken op de BSO. Wil je geen schmink op je gezicht is dat 

natuurlijk geen probleem, dan kan je een mooi masker maken.  

 

Donderdag 19 oktober: 

Bij feest hoort natuurlijk heel veel plezier maken met elkaar. Daarom gaan wij 

vandaag met zijn alle zwemmen. Wij gaan met de Stint naar het zwembad en zullen 

hier de hele dag zijn! 

Wij nemen daarom ook ons eigen brood mee.  

 

Vrijdag 20 oktober: 

Om het feest leuk af te sluiten hebben wij vandaag heel veel verschillende 

activiteiten. Zo gaan wij vandaag een speurtocht door de moestuin doen, een lekkere 

taart bakken, een mooi schilderij maken en eigengemaakte biologische pasta maken. 
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Wij zorgen ervoor dat de taart klaar is als de papa’s en mama’s er zijn zodat iedereen 

kan meegenieten van onze lekkere taart.  
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