
Kc Toekomst - Herfstvakantie 2018: 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 
 

Maandag 22-10 

           Ochtend: Oud-Hollandse spelletjes 

Sjoelen, koek happen, spijkerpoepen, mens erger je niet en nog meer! We 
halen het allemaal uit de kast om er een gezellige ochtend van te maken. 
En waar kun je zo’n ochtend nou beter mee afsluiten dan met een  
stapel pannenkoeken?! Ouderwets genieten! 
 

Middag: knutselcircuit 

Deze middag hoef je niet de snelste of de beste te zijn; laat je creativiteit  

de vrije loop of laat je een beetje sturen. Je kunt kiezen uit verschillende 

leuke knutsels, of je doet ze allemaal..! 

 

Dinsdag 23-10 

Ochtend: sporten 

Neem je gymschoenen mee voor deze ochtend, want we gaan lekker 

bewegen in de gymzaal. Tijd voor (bal-)spellen en parcours, kortom voetjes 

van de vloer! 

 

Middag: bakken en koken 

Denk jij bij de herfst ook aan appeltaart? Of erwtensoep als het kouder 

begint te worden… We gaan deze middag eerst boodschappen doen en 

dan de taken verdelen in de keuken; neem je keukenschort mee als je wilt! 

 

Woensdag 24-10 

Ochtend: creatief 

Handjes uit de mouwen op deze ontspannen ochtend. Gebruik je fantasie 

en maak iets moois… Van dingen uit de natuur, kralen, wol, papier, hout en 

vooral veel plezier. 

 

Middag: Bioscoop 

Nog meer vakantiegevoel: we ‘breken’ de week met een film op het 

witte doek.  

 

Donderdag 25-10 

Ochtend: bouwen met lego- en duplo 

Het natuurcentrum De Boshoek tovert twee ruimtes om tot lego- en duplo land.  

Tijd en ruimte om te bouwen wat je altijd al in gedachten had, maar waar 

niet genoeg steentjes voor waren. Nu kan het dus grijp die kans!  

 

Middag: natuurspeeltuin 

Om de hoek bij het natuurcentrum ligt een mooie speeltuin met genoeg boom- 

stammen en speeltoestellen om je lekker uit te leven!  

 



Vrijdag 26-10 

Ochtend: crazy springparadijs 

Spring een gat in de lucht want… het is de laatste dag van het 

springparadijs 

in de Margriethal en wij gaan erheen!  

Kledingtip: makkelijke schoenen en loszittende kleding 

 

Middag: film! 

De week vol activiteiten binnen en buiten de deur sluiten we relaxed af 

met een film in de chillhoek. De popcorn ontbreekt natuurlijk ook niet! 

 

 

Voor alle activiteiten geldt: bij slecht weer zal er een alternatief programma zijn als er een 

buitenactiviteit op het programma staat. 

 

Opgeven voor de vakantieopvang kan door uw kind(eren) aan te melden bij de pedagogisch 

medewerkers van de BSO of door een mail te sturen naar toekomst@komkids.nl. Ook kan je het zelf 

aangeven op de lijst die op het BSO bord hangt.  

 

Geef tijdig door of uw kind(eren) komen, dat helpt ons om tijdig het rooster te maken en dan kunnen 

we de activiteiten goed te kunnen voorbereiden. 

 

Wij hebben er zin in! Jullie ook?  

Groetjes het BSO team: Vivian, Charissa, Feline, Esther, Hester, Jackie en Sandra 

 

mailto:toekomst@komkids.nl

