
 

Activiteiten voorjaarsvakantie  
Toekomst, ZiezoKids en De Wieken 

24 t/m 28 februari '20 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers van BSO Toekomst, ZiezoKids en De wieken, 
 
Hieronder leest u het vakantieprogramma voor de voorjaarsvakantie. Aanmelden voor deze vakantie kan via 
de digitale omgeving (zowel via de app als via de website). U gaat naar het kopje opvang, vervolgens naar de 
maand februari en ziet daar oranje gekleurd de dagen in de vakantie die nog te bevestigen zijn. Op deze 
manier kunt u uw kind(eren) aanmelden of afmelden. In verband met de personele bezetting kan u tot 1 
maand van tevoren aanmelden.  
 
Ook deze vakantie voegen de bovenstaande locaties samen. U kunt uw kinderen brengen en ophalen op de 
eigen locatie. Voor De Wieken is dit, zoals altijd, bij ZiezoKids.  
 
Met vriendelijke groeten,   
Toekomst, ZiezoKids en De Wieken 
 
In verband met sommige activiteiten is het handig als er een tasje met reservekleding op de locatie staat. 
Denk bijvoorbeeld aan een joggingsbroek. We gaan veel naar buiten dus kleding kan vies worden. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Maandag 24 februari 2020 
Activiteit:   Kinderboerderij en speeltuin Drakensteijn  
Tijd activiteiten:  10.00 uur – 16.00 uur    
 
Waar kun je het voorjaar beter beleven dan op de kinderboerderij? Daarom gaan we naar het Beatrixpark om 
daar alle dieren te bekijken, ze te voeren, te tellen en… ga jij de uitdaging aan om iets te weten te komen wat 
je nog niet wist?! 
 
Als we eenmaal rondgewandeld hebben,  hoeven we alleen nog maar over te steken naar de plek waar je, je 
lekker kan uitleven: Fort Drakensteijn! 
 
Dinsdag 25 februari 2020 
Activiteit:   Laat jij je verrassen? 
Tijd activiteiten:   10.00 uur – 16.00 uur    
 
Weer een dag in de buitenlucht! Het is nog een verrassing wat we precies gaan doen, maar het belooft een 
frisse dag voor je neus te worden! ☺ 
Als er tijd over is gaan we een mooie boom met bijzondere bloesem maken. 
 
Woensdag 26 februari 2020 
Activiteit:   Staelduinse Bos, ’s Gravenzande 
Tijd activiteiten:   10.00 uur – 16.00 uur    
 
Een leuk en spannend natuuravontuur voor kinderen: er is een uitkijktoren, er zijn bunkers uit de Tweede 
Wereldoorlog en een speelpoel (natte voeten!). Geef je ogen de kost want er bestaat een goede kans dat je 
sneeuwklokjes en krokussen kunt vinden. En misschien spotten we nog wel salamanders, een specht of zelfs 
vleermuizen!  
 
 
 
 



Donderdag 27 februari 2020 
Activiteit:   Sport en spel 
Tijd activiteiten:   10.00 uur – 16.00 uur    
 
Deze dag staat in het teken van sportief bezig. Verschillende sportieve activiteiten staan op het programma en 
wie kan er eigenlijk tegen zijn verlies? Daar zullen we snel genoeg achter komen bij het spelen van de 
spelletjes. 
 
 
Vrijdag 28 februari 2020 
Activiteit:   Grazy springparadijs in de Margriethal 
Tijd activiteiten:   10.00 uur – 16.00 uur    
 
De laatste dag van de vakantie alweer, sluiten we springend en stuiterend af in de Margriethal, waar een grote 
verzameling springkussens staat. Springen tot je er bij neervalt, maar wel zacht gelukkig. We hebben er zin. 
Hopelijk tot ziens! 
 

 
 


