Herfstvakantie 2018
22 oktober t/m 26 oktober

Het herfstvakantie programma staat vol met leuke
activiteiten, zowel binnen als buiten. We gaan lekkere
dingen bereiden, mooie dingen maken en uitdagende
dingen doen. Ook een uitje staat op het programma.
Wilt u er rekening mee houden dat voor sommige
activiteiten gepaste kleding gewenst/noodzakelijk is? En
dat we op sommige dagen aan tijden gebonden zijn? Bij de
activiteit staat dit vermeld.
De Sport-BSO voegt deze vakantie samen en kunnen
gebracht en gehaald worden op Villa Eigen-Wijs.
Wij hopen de kinderen hiermee een uitdagend programma
te bieden en gaan er weer een gezellige week van maken.
NB: Wij willen u hierbij informeren dat wij genoodzaakt
waren bepaalde activiteiten aan te passen omdat wij
momenteel geen Stints meer tot onze beschikking hebben.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
Met vriendelijke groeten,
Het BSO Team Kinderopvang Schoonhoven

Maandag 22 oktober
Theater workshop
De Kameleons en de Flamingo's krijgen een
theater workshop.

Speur-/ zoektocht
Na het maken van een schatkist, gaan de Koala's
en de Papegaaien op zoek naar de schatten die
in de natuur zijn verborgen. Trek kleding aan die
vies mag worden en eventueel laarzen.

Woensdag 24 oktober
Creatieve Herfstdag
Een creatieve dag op de locatie. Er kunnen
verschillende herfstknutsels gemaakt worden,
o.a. een herfstlicht of een herfstkrans. Van de
kunstwerken maken we een tentoonstelling voor
alle ouders.
Neem in ieder geval een glazen potje mee!!!
Tussen de middag worden de kinderen
getrakteerd op een lekkere herfstlunch.

Donderdag 25 oktober
Dennenappeluiltjes
Wanneer je een stevige dennenappel hebt
gevonden in het bos dan moet je 'm zeker even
bewaren. Je kunt hier namelijk eenvoudig een
leuk uiltje van maken. Hoe? Dat gaan we samen
doen.

Aan de Bakdag en wintervoer voor
vogels
Vandaag is het "Aan de Bakdag".
We gaan allemaal lekker cakejes baken en
versieren om ze aan het einde van de middag te
verkopen in de grote hal, aan alle ouders. Alle
opbrengst doneren we aan SOS kinderdorpen.

Speelotheek
De Papegaaien en Koala's gaan spelen met
speelgoed van Speelotheek " Leentje Beer". Een
dagje nieuw speelgoed op de groep!

Tussendoor zullen we ook aan de vogels denken
die wat moeilijker voedsel kunnen vinden in de
winter. We gaan pindaslingers en vetbollen
maken.

Kunstwerk van allerlei materialen
De Sprinters, Intercity's, Koplopers, Kangoeroes
en Sport-BSO kinderen gaan een kunstwerk
maken, met allemaal verschillende materialen.
Als deze kunstwerken klaar zijn, gaan we een
mooie plekje zoeken om ze op te hangen op in
Villa Spoor-Straat en in het speellokaal van de
Kangoeroes.

Dinsdag 23 oktober
Zwembad "De Hofstede"
Neem je zwemspullen mee! De kinderen van de
Kangoeroes, Kameleons, Sprinters, Intercity's,
Koplopers, Flamingo's en Sport-BSO gaan met
elkaar zwemmen in Bergambacht in zwembad
"de Hofstede". Voor kinderen die geen diploma
hebben zijn er drijfmiddelen aanwezig.
Let op! Met de kinderen van de Kangoeroes,
Sprinters, Intercity's en Koplopers willen wij
naar het zwembad gaan fietsen. Wilt u daarom
uw kind(eren) op de fiets naar de opvang
brengen?
WE VERTREKKEN ROND 16.30 UUR VANUIT
BERGAMBACHT!

BSO herfstvakantie programma

Vrijdag 26 oktober
Gymzaal
De Kameleons en Flamingo's gaan sportief aan de
gang. We gaan lekker sporten in de gymzaal,
vergeet je gymkleding en zaalschoenen dus niet!

Muziekles
De Koala's en Papegaaien krijgen een muziekles
o.l.v. Lianne Vreugdenhill. Dat zal een spektakel
worden. Plezier gegarandeerd!

De DOMTOREN in Utrecht
De kinderen van de Kangoeroes, Sprinters,
Intercity's, Koplopers en Sport-BSO gaan naar
Utrecht. We gaan daar de DOMTOREN
beklimmen. Samen met een gids gaan we
helemaal naar boven en leert hij ons alles wat
we willen weten over de DOMTOREN. Trek dus
kleding aan waar je makkelijk in kunt bewegen
en schoenen die lekker zitten.
Neem een rugtas mee, hier krijg je van ons een
lunch pakket met drinken in.
Wees vandaag op tijd want we vertrekken om 10
uur !

