
week 43 herfstvakantie
22 tot en met 26 oktober

Het is weer vakantie !!! De blaadjes vallen van de bomen, maar dat
maakt op de SportBSO niets uit. Want zelfs bij vervelend weer
kunnen we ons heerlijk uitleven!
Kom jij ook naar de BSO ?
Doe jij ook weer mee met de A-kidz? lekker rennen over de
stormbaan, of speel jij liever verstoppertje in het donker? dit kan
allemaal op de sport BSO.

We zien jullie graag verschijnen in de herfstvakantie.
Laurens, Ilse, Daphne en Maartje

Maandag 22 oktober

09:00-10:00
uur

Robot van divers materiaal
Je mag helemaal zelf weten hoe je robot er uit
komt te zien. Met allerlei verschillende materiaal
kun je de mooiste robots maken. Heb je zelf nog
materialen die je goed kunt gebruiken? Je mag
deze meenemen naar de BSO!

10:30-11:30
uur

Cupcakes versieren
We gaan vandaag stoere, zoete, heerlijke cup cakes
versieren.

12:00-13:00
uur

LUNCH: Broodje Hamburger
Honger? Laten we de honger snel stillen met onze
favoriete snack de hamburger. Lekker en gezond!

NEEM JE ZWEMSPULLEN MEE!!!

LET OP kinderen die een zwemdiploma A en B
hebben mogen vrij-zwemmen in het zwembad
hierbij is geen toezicht vanuit de BSO er is
natuurlijk wel leiding van het zwembad
aanwezig. We hebben hiervoor nog wel
toestemming van ouders nodig via het
toestemmingsformulier. 

14:00-16:00
uur

VRIJZWEMMEN met A en B diploma

15:15-17:00
uur

Balspellen in de gymzaal
We spelen fopbal, iemand is hem niemand is hem
en nog veel meer leuke spellen!

Dinsdag 23 oktober

09:00-09:30
uur

Fruitketting maken
Snoep- popcorn- en chipsslingers zijn lekker maar
nou niet echt gezond. Laten we vandaag eens een
supergezonde snoepketting maken.

09:30-11:30
uur

de A-Kidz

NEEM JE ZWEMSPULLEN MEE!!!

LET OP kinderen die een zwemdiploma A en B
hebben mogen vrij-zwemmen in het zwembad
hierbij is geen toezicht vanuit de BSO er is
natuurlijk wel leiding van het zwembad
aanwezig. We hebben hiervoor nog wel
toestemming van ouders nodig via het
toestemmingsformulier. 

12:00-13:00
uur

VRIJZWEMMEN met A en B diploma

12:00-13:00
uur

LUNCH: (Ananas)tosti
Altijd een succes, zo'n lekker tosti. Deze is met
ananas, de kinderen smullen!

tik jij bent hem!

15:15-17:00
uur

STARTBLOK HINDERNIS tikkertje
Wij zetten de hele gymzaal op zijn kop!
Je mag met je voeten niet de grond raken.... maar
pas op er komen tikkers achter je aan!!!!!!
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Woensdag 24 oktober

Met andere BSO's

Verstoppertje in het donker
We bouwen de gymzaal om tot een donkere plek
vol met goede verstopplekken. 

12:30-13:30
uur

lunch
We eten boterhammen met knakworstjes. En
natuurlijk is hebben we nog veel meer smeersels
voor op je boterham.

14:00-14:30
uur

Gezonde Slush Puppies
Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Het is
echt supersimpel en veel gezonder dan de variant
van de ijssalon of kermis. Maak de drankjes af met
een kleurrijk rietje en je hebt een super vrolijk en
lekker drankje.

15:00 uur Kikkerrace
Maak je eigen kikker: hoe ver kan hij springen? We
doen een wedstrijdje! 

Donderdag 25 oktober

09:00-10:00
uur

Spinnenweb van papieren bordje
Net als een spin maken wij een web. We gaan 'm
alleen niet gebruiken om vliegen te vangen om die
dan vervolgens lekker op te eten...! Gewoon een
leuke decoratie.

09:30-11:30
uur

de A-Kidz

12:00-13:00
uur

LUNCH: BOTERHAMMEN met lekkers

NEEM JE ZWEMSPULLEN MEE!!!

LET OP kinderen die een zwemdiploma A en B
hebben mogen vrij-zwemmen in het zwembad
hierbij is geen toezicht vanuit de BSO er is
natuurlijk wel leiding van het zwembad
aanwezig. We hebben hiervoor nog wel
toestemming van ouders nodig via het
toestemmingsformulier. 

12:00-13:00
uur

VRIJZWEMMEN met A en B diploma

Hoe ver schop/ sla jij de bal ?

15:00-16:00
uur

Slag/ schopbal

Vrijdag 26 oktober

09:00-09:30
uur

Beestachtige boekenleggers
Lezen is leuk! En het wordt nog leuker met deze
beestachtige boekenleggers! !

10:00-10:35
uur

Hollandse Groentesoep
Gezond en lekker is een zelfgemaakt soepje met
Hollandse groente. We maken het vandaag volgens
een ouderwets recept. Dat wordt smullen. 

12:00-13:00
uur

LUNCH: BOTERHAMMEN met
groentesoep

NEEM JE ZWEMSPULLEN MEE!!!

LET OP kinderen die een zwemdiploma A en B
hebben mogen vrij-zwemmen in het zwembad
hierbij is geen toezicht vanuit de BSO er is
natuurlijk wel leiding van het zwembad
aanwezig. We hebben hiervoor nog wel
toestemming van ouders nodig via het
toestemmingsformulier. 

14:00-15:00
uur

VRIJZWEMMEN met A en B diploma

15:00-15:30
uur

Spons Water en Vuur

15:30-16:30
uur

Trefbal + uitbreiding


