Week 1
11 juli t/m 15 juli

Het is natuurlijk zomer en als het goed is schijnt
dan veel de zon. Dus neem elke keer als je komt
je zwemkleding en een handdoek mee. Dan
kunnen we lekker los met water.

Yes de zomervakantie is begonnen!
Deze week een aantal keer er op uit.
En gezond koken, als een echte
chef-kok met de boxen van de
Gezonde Smikkel Weken van
Spoony
Een heerlijke week om mee te
beginnen.

Maandag: Picknick
Dinsdag: Speurtocht
Woensdag: Knutselen
Donderdag: Er op uit
Vrijdag: gezond bakken

Deze week zorgen juf
Isabel, Sophie,
Yasmina en Maaike
voor alle activiteiten

Graag de kinderen
afmelden wanneer jullie
weten dat jullie deze dag
toch niet komen.
Zo kloppen de kind
aantallen op de dag en
kunnen we onze uitstapjes
en activiteiten er op
aanpassen.
Altijd leuk om toch op pad
te kunnen met een club
kinderen

Belangrijk!
We willen graag op tijd beginnen
met onze activiteiten. Zeker als
we er op uit willen. Kom voor
10.00! Kom je later dan kun je de
kinderen naar de locatie
brengen. Dat geldt ook als je
kinderen eerder wil ophalen dan
17.00.

Week 2
Deze week zijn

18 juli t/m 22 juli

Juf Isabel, Maaike en
Sophie er om alle
activiteiten te doen.

Lekker creatief bezig zijn in ons atelier.
Maar natuurlijk lekker de tuinslang aan
en veel waterpret als de zon schijnt.
Neem dus op de dagen dat je komt spelen
op de BSO je zwemkleding en een
handdoek mee.

Activiteiten beginnen
vanaf 10.00, dus zorg
dat je op tijd er bent.
Dan hoef je niets te
missen

Maandag: Maskers creëren
Dinsdag: Spelletjes
Woensdag: Fotohouder maken
Donderdag: De bloesemtuin
Vrijdag: Maak je eigen lunch
Neem elke dag dat je komt je
zwemkleding en een handdoek mee.
Dan kunnen we lekker los met
water.

Deze week zijn juf:
Isabel, Maaike en Sophie
degene die de leuke
activiteiten en uitstapjes
gaan doen deze week.

Week 3
25 juli t/m 29 juli
Maandag: Er op uit
Dinsdag: Griftpark
Woensdag: Sieraden maken
Donderdag: Cocktails mixen
Vrijdag: Koken

Met een cocktail en je
zelfgemaakte sieraden er op uit.
Deze week weer als chef-kok in
de keuken. Het kan allemaal in
week 3.

Belangrijk!
We willen graag op tijd beginnen met
onze activiteiten. Zeker als we er op uit
willen. Kom voor 10.00! Kom je later dan
kun je de kinderen naar de locatie
brengen. Dat geldt ook als je de
kinderen eerder wil ophalen dan 17.00.

Het is natuurlijk zomer en als het
goed is schijnt dan veel de zon.
Dus neem elke dag als je komt je
zwemkleding en een handdoek
mee.

Week 4
1 aug. t/m 5 aug.
Lekker bewegen is de leus. En
help onze BSO kids zijn klussers
En om je even uit de droom te
helpen, maken we een
dromenvanger.

Maandag: Lekker bewegen
Dinsdag: Er op uit
Woensdag: Soep maken
Donderdag: Buitenkeuken bouwen
Vrijdag: Droomvanger maken

Graag de kinderen afmelden
wanneer jullie toch zelf iets
leuks gaan doen die dag.

Deze week juf:
Maaike, Sophie en Moos
Zij zullen deze week er
weer een feest van maken
met leuke activiteiten.

Neem elke keer als je komt je zwemkleding
en een handdoek mee. Dan kunnen we
elkaar lekker nat spuiten en spetteren.

Neem elke dag als je komt je zwemkleding
en een handdoek mee. Dan kunnen we
lekker los met water.
Graag de kinderen
afmelden wanneer jullie
toch zelf naar het strand,
de speeltuin of oma
gaan.

Week 5
8 Aug. t/m 12 Aug.
Deze week gaan we weer
klussen; de hamer, de zaag en
een hele boel schroeven en
spijkers.
Ook als je twee linker handen
hebt

Maandag: High tea
Dinsdag: Schuurproject
Woensdag: Lekker bewegen
Donderdag: Griftpark
Vrijdag: Bingo

Belangrijk!
We willen graag op tijd beginnen
met onze activiteiten. Zeker als
we er op uit willen. Kom voor
10.00! Kom je later dan kun je de
kinderen naar de locatie brengen.
Dat geldt ook als je de kinderen
eerder wil ophalen dan 17.00.

Deze week zijn juf:
Yasmina, Sophie en Moos
zullen ook deze week een
feest er van maken met
leuke activiteiten.

Deze week zijn juf:
Yasmina, Sophie, Romee en
Moos
Zij zullen samen deze laatste
week goed en gezellig afsluiten.

Week 6
15 Aug. t/m 19 Aug.

De laatste week van de
zomervakantie. We gaan weer
culinaire los in de keuken. En
zoeken de kunst in de stad.

Maandag: Kunst spotten
Dinsdag: Er op uit
Woensdag: Pizza bakken
Donderdag: Knutselen
Vrijdag: Gezond koken en bakken

Neem elke dag als je komt je
zwemkleding en een handdoek mee.

Graag de kinderen afmelden wanneer jullie weten
dat jullie deze dag toch niet komen.
Zo kloppen de kind aantallen op de dag en kunnen
we onze uitstapjes en activiteiten er op aanpassen.
Altijd leuk om toch op pad te kunnen met een club
kinderen

