
     
Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019 

 

Maandag 21 oktober: 

Vandaag is onze eerste vakantiedag. Het is herfst, dus we maken er echt een gezellig herfstdagje 

van. 

We beginnen deze dag met het maken van een bakje, dit doen we met klei, het bakje gaan we ook 

verven in mooie herfstkleuren. Waar je dat bakje voor nodig hebt merk je in de middag. 

We lunchen vanmiddag met een tosti. 

In de middag gaan we met de kinderen een wandeling maken door de wijk en in het bos. We 

verzamelen allemaal dingen die met de herfst te maken hebben, denk aan dennenappels, mooie 

gekleurde bladeren, kastanjes, enz. Vergeet niet je regenkleding en kaplaarzen bij regenachtig weer. 

 

                                                                            
Dinsdag 22 oktober: 

Het thema deze dag is ‘’Sportdag’’. 

In de ochtend mogen de kinderen in hun meest sportieve kleding naar de BSO komen om  

lekker te gaan bewegen. 

Als de kinderen beschikken over gymschoenen waarmee zij in de zaal mogen, kunnen zij die 

meenemen. ( Schoenen met een lichte zool ) 

Als lunch hebben we vandaag pasta/brood en beleg. 

In de middag hebben wij nog een aantal activiteiten in de kleine gymzaal, zoals stopmuziek, 

tikkertje en estafette. 

Na al het sporten op deze dag is het tijd voor de kinderen om uit te rusten en dan is er ook tijd om 

spelletjes te spelen, een filmpje te kijken of te gaan knutselen en / of tekenen. 

 
Woensdag 23 oktober: 

Vandaag staat in het teken van rolschaatsen. 

In de ochtend gaan we rolschaatsen knutselen/ kleuren. 

We eten vandaag brood met beleg. 

In de middag hebben we een uitstapje, we gaan naar 'skatefever'.(willen de kinderen die zelf 

rolschaatsen en bescherming hebben dit meenemen?) 

Rond 16.30 uur zijn we weer terug op de locatie.      



 

 

Donderdag 24 oktober: 

  Deze ochtend hebben we een beauty ochtend. We gaan in de weer met 

maskertjes, make-up, nagellak en haren. Als we ons mooi hebben gemaakt houden we een 

fotoshoot. Deze foto's worden afgedrukt.  

Voor de jongens is er een tafelvoetbalcompetitie 

We lunchen met soep en brood.  

In de middag gaan we fotolijstjes maken. Alle kinderen krijgen hun mooiste foto die ze mogen 

gebruiken voor het fotolijstje. 

Ook zijn er verschillende gezelschapsspellen te doen gedurende de dag. 

 

Vrijdag 25 oktober: 

Vandaag is alweer de laatste vakantiedag. We sluiten deze vakantie af met een high tea. 

In de ochtend gaan we bakken, denk aan taart, koekjes, knakworst in bladerdeeg, enz. 

Als lunch hebben we brood met beleg. 

In de middag gaan we lekker aan de high tea. We maken er een hele gezellige middag van. 

 

 
We gaan er een hele gezellige week van maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pedagogisch medewerkers van de BSO 


