
BSO EIGEN&WIJZER 
MAARSSEN & BREUKELEN

11 juli t/m 19 augustus 
ZOMERVAKANTIE 2022

BSO WereldKidz Palet:     ma-di-woe-do-vrij
BSO WereldKidz Bontenest: ma-di-woe-do-vrij
BSO De Klaroen:           ma-di-woe-do-vrij
BSO de SportWijzer:       ma-di-woe-do
BSO de CultuurWijzer:     ma-di-do
BSO De Bijenschans:       ma-di-do

Wij zijn geopend van 8:00 - 18:30 uur.

Bij De Klaroen en WereldKidz Bontenest zijn wij open vanaf 7:30 
uur voor kinderen met ‘Vroege Start.’

Brengen en halen van uw kind(eren):
Bij voorkeur vóór 9:30 uur en na 16:30 uur.
Bij het brengen van uw kind(eren) kunt u de medewerker(s) vragen 
naar de dagplanning.

OPENINGSDAGEN EN -TIJDEN

BEREIKBAARHEID
Wij zijn bereikbaar via de Eigen&Wijzer OuderApp. 
U kunt ons ook bellen voor sneller contact tijdens een 
vakantiedag:

BSO WereldKidz Palet:  06-15541104

BSO de SportWijzer:   06-57550763

BSO De Klaroen:   06-31907586

BSO de CultuurWijzer:  06-53403001

BSO WereldKidz Bontenest: 06-25687522

BSO De Bijenschans:   06-52829273

Hoofdkantoor Eigen&Wijzer: 035-5826035



De vakantieprogramma’s zijn voorzien van uitdagende en gevarieerde 
outdoor-activiteiten. 
+ Wij verzoeken u via de OuderApp aan te geven wanneer uw kind(eren) 
aanwezig is. Tot de deadline hiervan kunnen wij de uitstapjes garanderen, 
aangezien wij daarna aan de slag gaan met de organisatie van de 
vakantiedagen, zoals het inplannen van personeel, logistieke organisatie, 
bestellen van tickets, etc.

+ Wij hanteren het Protocol Uitstapjes met ondere andere zaken m.b.t. de 
veiligheid, EHBO, herkenbare shirtjes of hesjes, afspraken met de 
kinderen, zonnebrandcrème, etc. Wij hebben uw telefoonnummer bij de hand.

OUTDOOR-ACTIVITEITEN

Wij gebruiken de eigen vervoersmiddelen en we maken gebruik van de 
vervoersdiensten van Smoortax. 

+ Kledingadvies! A.u.b. elke BSO-vakantiedag een tas voorzien van 
naam meenemen met extra (zwem)kleding, schoenen en een handdoek. 
Er worden, bij o.a. goed weer, ook spontane extra activiteiten met 
bijv. water georganiseerd.

  
         + Wij adviseren u uw kind(eren) na bezoek van het bos/spelen in
         struikgewas te controleren op teken. 
                                                                                      
Indien een outdoor-activiteit niet door kan gaan, bijv. vanwege slecht 
weer, proberen wij een alternatieve activiteit te organiseren. Dit kan 
op eigen locatie zijn. Wij vragen uw flexibiliteit wanneer activiteiten 
vanwege bepaalde omstandigheden niet door kunnen gaan. 

Voordeelpakket:
- u wilt geen gebruik maken van de opvang op één of meer dagen in 
de vakantie, dan registreert u uw kind(eren) ruim van tevoren op 
‘vakantie’ in de Eigen&Wijzer OuderApp. Let op, als u uw kind op 
vakantie meldt dan is het niet meer mogelijk deze dag later in te 
halen. In vakanties bouwt u geen tegoed op.
- u wilt geen gebruik maken van de opvang op één of meer dagen, 
maar u wilt deze dag(en) wel op een later moment in dezelfde 
vakantie alsnog inzetten, dan dient u een ruilverzoek in, in de 
Eigen&Wijzer OuderApp. Deze service wordt u geboden op basis van 
beschikbaarheid en geeft geen garantie. Uiterlijk een dag voor 
aanvang van de vakantie ontvangt u van ons bericht over de 
mogelijkheden.

U maakt gebruik van het Eigen&Wijzer Vakantiepakket: In de 
Eigen&Wijzer OuderApp staat het tegoed dat u beschikbaar heeft 
voor opvang tijdens vakanties en studiedagen. U registreert zelf 
de gewenste opvangdagen in de Eigen&Wijzer OuderApp door een 
Extra dag aan te vragen.

U maakt gebruik van het Eigen&Wijzer Schoolpakket: ook met een 
Schoolpakket is het mogelijk in de vakantie toch opvang af te 
nemen door een Extra Dag aan te vragen in de Eigen&Wijzer 
OuderApp. Uiterlijk een dag voorafgaand aan de extra dag(deel), 
ontvangt u de bevestiging of afwijzing van uw verzoek. De extra 
afgenomen vakantiedagen worden apart in rekening gebracht.

Mocht uw kind onverhoopt toch niet komen, dan horen we dat graag 
zo snel mogelijk. Tot uiterlijk een week vooraf kunt u de extra 
aangevraagde vakantiedagen kosteloos annuleren. 
Dit kunt u alleen via de locatiecoördinator regelen. Indien uw 
kind(eren) zonder tijdige opzegging niet of deelt komt, wordt 
deze dag evengoed in rekening gebracht.

EIGEN&WIJZER OUDERAPP



ma. 11-07 di. 12-07 wo.  13-07 do. 14-07 vrij 15-07

BSO 
WereldKidz 
Palet

Een heerlijke tropische smoothie maken!

Er is vandaag een uitdagende dansworkshop van een 
professional bij WereldKidz Palet! Kom in sportkleding 

en neem sportschoenen mee.

We gaan vandaag naar een speeltuin in de buurt.

We organiseren waterspelletjes bij goed weer (kleding 
wordt nat, tas met extra kleding en een handdoek 

meenemen) of hutten bouwen bij minder goed weer.

We gaan naar een 
leuke speeltuin in de 

buurt! 

En vandaag kun je 
heerlijke pannenkoeken 

bakken!

Natuurspeeltuin OERRR voor de kinderen uit de 
schoolgroepen 1-4 (van het afgelopen schooljaar) Spelen met 

zand, modder en water! 
Avonturendag voor de kinderen uit de schoolgroepen 5-8 

(van het afgelopen schooljaar) Avontuurlijke dag 
gegarandeerd!

Voor beide activiteiten: Kleding wordt vies en nat. Tas 
met extra (zwem)kleding, schoenen en handdoek 

meenemen

In het Maximapark is 
heel veel te beleven! 

Er is een grote 
speeltuin en het park 

is ook mooi. Het 
wordt vast een 

uitdagende 
outdoor-activiteit bij 

de BSO!

BSO 
WereldKidz 
Bontenest

Natuurspeeltuin OERRR voor de kinderen uit de 
schoolgroepen 1-4 (van het afgelopen schooljaar) 
Spelen met zand, modder en water! 
Avonturendag voor de kinderen uit de schoolgroepen 5-8 
(van het afgelopen schooljaar) Avontuurlijke dag gegarandeerd!
Voor beide activiteiten: Kleding wordt vies en nat. Tas met 
extra (zwem)kleding, schoenen en handdoek meenemen.

Activiteit (landelijke) Gezonde Smikkelweek
Een leuke en leerzame activiteit met overheerlijke 
seizoensgroente!

Er is vandaag een uitdagende dansworkshop van een 
professional bij WereldKidz Bontenest!
Kom in sportkleding en neem sportschoenen mee!

Er staat een leuke speurtocht op het programma!

Activiteit (landelijke) Gezonde Smikkelweek
Een leuke en leerzame activiteit met overheerlijke 

seizoensgroente!

BSO 
De Klaroen

Activiteit (landelijke) Gezonde Smikkelweek
Een leuke en leerzame activiteit met overheerlijke 
seizoensgroente!
Er is vandaag een uitdagende dansworkshop van een 
professional bij De Klaroen!
Kom in sportkleding en neem sportschoenen mee

Natuurspeeltuin OERRR voor de kinderen uit de 
schoolgroepen 1-4 (van het afgelopen schooljaar) 
Spelen met zand, modder en water! 
Avonturendag voor de kinderen uit de schoolgroepen 5-8 (van 
het afgelopen schooljaar) Avontuurlijke dag gegarandeerd!
Voor beide activiteiten: Kleding wordt vies en nat. Tas met 
extra (zwem)kleding, schoenen en handdoek meenemen

Er staat een leuke speurtocht op het programma!

Activiteit (landelijke) Gezonde Smikkelweek
Een leuke en leerzame activiteit met overheerlijke 

seizoensgroente!

BSO de 
SportWijzer

Bij BSO de SportWijzer worden door stagiair Gino 
(voor zijn opleiding) uitdagende sportclinics 
georganiseerd. De kinderen van de 
SportWijzer en De Bijenschans doen mee. 
Veel sportplezier!
Kom vandaag in sportkleding en neem ook schoenen 
voor binnen mee.

Er staat een leuke speurtocht op het programma! (in 
OpBuuren en/of Oud-Zuilen)

We organiseren waterspelletjes bij goed weer (kleding 
wordt nat, tas met extra kleding en een handdoek 

meenemen) of hutten bouwen bij minder goed weer

Natuurspeeltuin OERRR voor de kinderen uit de 
schoolgroepen 1-4 (van het afgelopen schooljaar) Spelen met 

zand, modder en water! 
Avonturendag voor de kinderen uit de schoolgroepen 5-8 

(van het afgelopen schooljaar) Avontuurlijke dag 
gegarandeerd!

Voor beide activiteiten: Kleding wordt vies en nat. Tas 
met extra (zwem)kleding, schoenen en handdoek 

meenemen

-

BSO de 
CultuurWijzer

Natuurspeeltuin OERRR voor de kinderen uit de 
schoolgroepen 1-4 (van het afgelopen schooljaar) 

Spelen met zand, modder en water! 
Avonturendag voor de kinderen uit de schoolgroepen 5-8 

(van het afgelopen schooljaar) Avontuurlijke dag gegarandeerd!
Voor beide activiteiten: Kleding wordt vies en nat. Tas met 
extra (zwem)kleding, schoenen en handdoek meenemen.

Een heerlijke tropische smoothie maken!

Er is vandaag een uitdagende dansworkshop van een 
professional bij de CultuurWijzer!

Graag sportkleding en -schoenen meenemen/aandoen!

-
Er staat een leuke speurtocht op het programma!

We organiseren waterspelletjes bij goed weer 
(kleding wordt nat, tas met extra kleding en een 

handdoek meenemen) of hutten bouwen bij minder 
goed weer.

BSO De 
Bijenschans

Bij BSO de SportWijzer worden door stagiair Gino 
(voor zijn opleiding) uitdagende sportclinics 
georganiseerd. De kinderen van de SportWijzer en De 
Bijenschans doen mee. Veel sportplezier!
Kom vandaag in sportkleding en neem ook schoenen 
voor binnen mee.

Natuurspeeltuin OERRR voor de kinderen uit de 
schoolgroepen 1-4 (van het afgelopen schooljaar) Spelen met 

zand, modder en water! 
Avonturendag voor de kinderen uit de schoolgroepen 5-8 

(van het afgelopen schooljaar) Avontuurlijke dag gegarandeerd!
Voor beide activiteiten: Kleding wordt vies en nat. Tas met 

extra (zwem)kleding, schoenen en handdoek meenemen

Er staat een leuke speurtocht op het programma!

We organiseren waterspelletjes bij goed weer 
(kleding wordt nat, tas met extra kleding en een 

handdoek meenemen) of hutten bouwen bij minder 
goed weer

ACTIVITEITENPROGRAMMA - WEEK 1
Kledingadvies! A.u.b. elke BSO-vakantiedag een tas voorzien van naam meenemen 
met extra (zwem)kleding, schoenen en een handdoek. Er worden, bij o.a. goed 
weer, ook spontane extra activiteiten met bijv. water georganiseerd.



ma. 18-07 di. 19-07 wo.  20-07 do. 21-07 vrij 22-07

BSO 
WereldKidz 
Palet

We gaan vandaag naar een speeltuin in de buurt.
En een uitdagende, stoere Skateboardclinic van 

SkateDays bij onze Sport-BSO! Leer skateboarden 
van een professional!

Dichte schoenen en sportkleding nodig (geen 
slippers, sandalen), anders is deelname niet 

mogelijk. 

Er staat een creatieve workshop op het 
programma! De juffen/meesters laten jou weten 

waarmee we aan de slag gaan.

Er is vandaag een springkussen!

We bezoeken 
vandaag 

stadsboerderij- en 
speeltuin 

Gagelsteede!

De muziek gaat aan. Swingen maar! Vandaag 
organiseren we een Kinderdisco met leuke 

spelletjes.

Bij goed weer houden we een gezellige 
zomerse picknick!

We bezoeken 
vandaag de 

Kinderboerderij
en we spelen 
een gezellige
Zomerbingo! 

Voor alle 
kinderen prijs!

BSO 
WereldKidz 
Bontenest

Er staat een creatieve workshop op het 
programma! De juffen/meesters laten jou weten 

waarmee we aan de slag gaan.

We gaan vandaag naar een leuke speeltuin in de 
buurt!

Een uitdagende, stoere Skateboardclinic van 
SkateDays bij onze Sport-BSO! Leer skateboarden 

van een professional!
Dichte schoenen en sportkleding nodig (geen 
slippers, sandalen), anders is deelname niet 

mogelijk.

De muziek gaat aan. Swingen maar! Vandaag 
organiseren we een Kinderdisco met leuke 

spelletjes.

Er is vandaag een springkussen!

BSO 
De Klaroen

Er staat een creatieve workshop op het 
programma! De juffen/meesters laten jou weten 

waarmee we aan de slag gaan.

We gaan vandaag naar de kinderboerderij!

De muziek gaat aan. Swingen maar! Vandaag 
organiseren we een Kinderdisco met leuke 

spelletjes.

Er is vandaag een springkussen!

We gaan vandaag naar een speeltuin in de buurt.
En een uitdagende, stoere Skateboardclinic van 

SkateDays bij onze Sport-BSO! Leer 
skateboarden van een professional!

Dichte schoenen en sportkleding nodig (geen 
slippers, sandalen), anders is deelname niet 

mogelijk.

BSO de 
SportWijzer

Een uitdagende Skateboardclinic van SkateDays! 
Leer skateboarden van een professional!

Dichte schoenen en sportkleding nodig (geen 
slippers, sandalen), anders is deelname niet 

mogelijk.
Vandaag kun je ook heerlijke cakejes versieren… 

en oppeuzelen!

De muziek gaat aan. Swingen maar! Vandaag 
organiseren we een Kinderdisco met leuke 

spelletjes.

We bezoeken vandaag een leuke speeltuin.

Er staat een creatieve workshop 
op het programma! De 
juffen/meesters laten jou weten 
waarmee we aan de slag gaan.

Er is vandaag een springkussen!

-
BSO de 
CultuurWijzer

Bij goed weer houden we een zomerse picknick!

De muziek gaat aan. Swingen maar! Vandaag 
organiseren we een Kinderdisco met leuke 

spelletjes.

Een uitdagende, stoere Skateboardclinic van 
SkateDays bij onze Sport-BSO! Leer skateboarden 

van een professional! Dichte schoenen en 
sportkleding nodig (geen slippers, sandalen), 

anders is deelname niet mogelijk.

Vandaag kun je ook heerlijke cakejes versieren… 
en oppeuzelen!

-

Er staat een creatieve workshop op het 
programma! De juffen/meesters laten jou weten 

waarmee we aan de slag gaan.

Er is vandaag een springkussen!

BSO De 
Bijenschans

De muziek gaat aan. Swingen maar! Vandaag 
organiseren we een Kinderdisco met leuke 

spelletjes.

Bij goed weer houden we een gezellige zomerse 
picknick!

Er staat een leuke creatieve workshop op het 
programma! De juffen/meesters laten jou weten 

waarmee we aan de slag gaan.

Er is vandaag een 
springkussen!

Een uitdagende, stoere Skateboardclinic van 
SkateDays bij onze Sport-BSO! Leer 
skateboarden van een professional!

Dichte schoenen en sportkleding nodig (geen 
slippers, sandalen), anders is deelname niet 

mogelijk.

ACTIVITEITENPROGRAMMA - WEEK 2
Kledingadvies! A.u.b. elke BSO-vakantiedag een tas voorzien van naam meenemen 
met extra (zwem)kleding, schoenen en een handdoek. Er worden, bij o.a. goed 
weer, ook spontane extra activiteiten met bijv. water georganiseerd.



ma. 25-07 di. 26-07 wo.  27-07 do. 28-07 vrij 29-07

BSO 
WereldKidz 
Palet

We organiseren waterspelletjes bij goed weer 
(kleding wordt nat, tas met extra kleding en 

een handdoek meenemen) of hutten bouwen 
bij minder goed weer

We bezoeken vandaag een leuke speeltuin in 
de buurt.

Dierenpark Amersfoort! 
Een BSO-reisje! We bezoeken heel 

veel dieren en we spelen in de 
speeltuin. 

We vertrekken om 9:30 uur!

Maak jouw eigen t-shirt 
met textielstiften en 

sjablonen! Maak je een 
mooie tekening of komt er 

een boodschap op met 
tekst?

 Je kunt deze daarna vol 
trots dragen!

We bezoeken ook een leuke 
speeltuin in de buurt.

We bezoeken vandaag een leuke 
speeltuin in de buurt.

Vandaag kun je heerlijke cakejes 
versieren!

Natuurspeeltuin Hoppies. 
Ravotten met zand, water en 

groen. Er zijn ook skelters, 
dieren, een springkussen, 
een maïsdoolhof en een 

blotevoetenpad! 

Kleding wordt nat en vies. 
Tas met extra kleding, 
schoenen en handdoek 

meenemen.

BSO WereldKidz 
Bontenest

Dierenpark Amersfoort! Een BSO-reisje! We 
bezoeken heel veel dieren en we spelen in de 

speeltuin. We vertrekken om 9:30 uur!

Uitdagende, verrassende, 
spectaculaire proefjes & 

experimenten bij de BSO! Doe je 
mee als professor in opleiding?

We bezoeken een leuke speeltuin 
in de buurt.

Minute to Win It-spelshow! 
In teams allerlei leuke en uitdagende 

opdrachten. De tijd loopt wel, dus 
volbreng ze snel!

BSO De Klaroen
Uitdagende, verrassende, spectaculaire 

proefjes & experimenten bij de BSO! Doe je 
mee als professor in opleiding?

We bezoeken een leuke speeltuin in de buurt.

Minute to Win It-spelshow! 
In teams allerlei leuke en 

uitdagende opdrachten. De tijd 
loopt wel, dus volbreng ze snel!

Dierenpark Amersfoort! Een 
BSO-reisje! We bezoeken heel veel 
dieren en we spelen in de speeltuin. 

We vertrekken om 9:30 uur!

BSO de SportWijzer
Minute to Win It-spelshow! 
In teams allerlei leuke en 
uitdagende opdrachten. De tijd
loopt wel, dus volbreng ze snel!

Dierenpark Amersfoort! 
Een BSO-reisje! We bezoeken heel 

veel dieren en we spelen in de 
speeltuin. 

We vertrekken om 9:30 uur!

Frisbee-clinic! Leuke leerzame 
spelletjes met frisbees.

We gaan vandaag naar het 
Julianapark!

-

BSO de 
CultuurWijzer

Dierenpark Amersfoort! Een BSO-reisje! We 
bezoeken heel veel dieren en we spelen in de 

speeltuin. We vertrekken om 9:30 uur!

Uitdagende, verrassende, 
spectaculaire proefjes & 

experimenten bij de BSO! Doe je 
mee als professor in opleiding?

Er staat een speurtocht op het 
programma!

- Minute to Win It-spelshow! 
In teams allerlei leuke en uitdagende 

opdrachten. De tijd loopt wel, dus 
volbreng ze snel!

-

BSO De Bijenschans
Minute to Win It-spelshow! 

In teams allerlei leuke en uitdagende 
opdrachten. De tijd loopt wel, dus volbreng ze 

snel!

Vandaag kun je ook heerlijke cakejes 
versieren… en oppeuzelen!

Dierenpark Amersfoort! 
Een BSO-reisje! We bezoeken heel 

veel dieren en we spelen in de 
speeltuin. 

We vertrekken om 9:30 uur!

-
Uitdagende, verrassende, 
spectaculaire proefjes & 

experimenten bij de BSO! Doe je mee 
als professor in opleiding?

We bezoeken een leuke speeltuin in 
de buurt.

-

ACTIVITEITENPROGRAMMA - WEEK 3
Kledingadvies! A.u.b. elke BSO-vakantiedag een tas voorzien van naam meenemen 
met extra (zwem)kleding, schoenen en een handdoek. Er worden, bij o.a. goed 
weer, ook spontane extra activiteiten met bijv. water georganiseerd.



ma. 1-8 di. 2-8 wo.  3-8 do. 4-8 vrij 5-8

BSO 
WereldKidz 
Palet

Minute to Win It-spelshow! 
In teams allerlei leuke en uitdagende 

opdrachten. De tijd loopt wel, dus 
volbreng ze snel!

We gaan vandaag naar een leuke 
speeltuin in de buurt.

We gaan vandaag naar 
speel-/attractiepark 

Oud-Valkeveen! 
Een dag vol plezier! Bij goed weer gaan we naar 

BatensteinBuiten in Woerden. 
Spelen met water en er zijn leuke 

speeltoestellen. 
Bij minder goed weer organiseren 
we een andere outdoor-activiteit. 

Kleding wordt nat. Tas met 
zwemkleding en handdoek 

meenemen (er is een 
waterspeelplaats, er wordt niet 

gezwommen)

Er staat een speurtocht op het 
programma!

Je kunt vandaag Happy Stones 
maken. We gaan ze ook verstoppen in 

de buurt.

We organiseren 
waterspelletjes bij goed 

weer (kleding wordt nat, tas 
met extra kleding en een 
handdoek meenemen) of 

hutten bouwen bij minder 
goed weer

Je kunt vandaag heerlijke 
cakejes versieren… en 

oppeuzelen!

BSO 
WereldKidz 
Bontenest

Je kunt vandaag Happy Stones maken. 
We gaan ze ook verstoppen in de buurt.

We gaan vandaag naar de Struintuin in 
Wijkpark Maarssenbroek. Kleding wordt 

nat en vies. Tas met extra kleding, 
schoenen en handdoek meenemen.

Er staat een speurtocht op het 
programma!

Even lekker relaxen! Voetenbadje, 
gezichtsmasker, een boekje lezen, een 
mooie tekening maken... helemaal zen!

We gaan vandaag naar 
speel-/attractiepark Oud-Valkeveen! 

Een dag vol plezier! 

BSO De 
Klaroen

We gaan vandaag 
naar speel-/attractie-
park Oud-Valkeveen
 Een dag vol plezier! 

Je kunt vandaag Happy Stones maken. 
We gaan ze ook verstoppen in de buurt.

We organiseren een zomerse wandeling 
met een picknick.

Er staat een speurtocht op het 
programma!

Even lekker relaxen! Voetenbadje, 
gezichtsmasker, voorlezen, een mooie 

tekening maken... helemaal zen!

BSO de 
SportWijzer

We gaan vandaag naar 
speel-/attractiepark Oud-Valkeveen! 

Een dag vol plezier! 

Je kunt vandaag Happy Stones maken. 
We gaan ze ook verstoppen in OpBuuren 

en/of Oud-Zuilen!
We organiseren een zomerse wandeling 

met een picknick.

Er staat een speurtocht op het 
programma!

Even lekker relaxen! Voetenbadje, 
gezichtsmasker, voorlezen, een mooie 

tekening maken... helemaal zen!

-

BSO de 
CultuurWijzer

Even lekker relaxen! Voetenbadje, 
gezichtsmasker, voorlezen, een mooie 

tekening maken... helemaal zen!

Er staat een speurtocht op het 
programma!

We gaan vandaag naar 
speel-/attractiepark Oud-Valkeveen! 

Een dag vol plezier! -

Je kunt vandaag Happy Stones 
maken. We gaan ze ook verstoppen in 

de buurt.

We bezoeken vandaag een leuke 
speeltuin.

-

BSO De 
Bijenschans

Je kunt vandaag Happy Stones maken. 
We gaan ze ook verstoppen in de buurt.

We gaan vandaag naar een leuke 
speeltuin in de buurt.

Er staat een speurtocht op 
het programma!

Even lekker relaxen! 
Voetenbadje, gezichtsmasker, voorlezen, 
een mooie tekening maken... helemaal 
zen!

-

We gaan vandaag naar 
speel-/attractiepark Oud-Valkeveen! 

Een dag vol plezier! -

ACTIVITEITENPROGRAMMA - WEEK 4
Kledingadvies! A.u.b. elke BSO-vakantiedag een tas voorzien van naam meenemen 
met extra (zwem)kleding, schoenen en een handdoek. Er worden, bij o.a. goed 
weer, ook spontane extra activiteiten met bijv. water georganiseerd.



ma. 8-8 di. 9-8 wo.  10-8 do. 11-8 vrij 12-8

BSO 
WereldKidz 
Palet

De speeltuin bij de Pyramide van Austerlitz 
is altijd een succes. Leuke attracties en 
gegarandeerd speelplezier! We gaan er 

naartoe! Klaar voor?

Er staat een creatieve workshop op het 
programma! De juffen/meesters laten jou 

weten waarmee we aan de slag gaan.

We bezoeken vandaag een leuke speeltuin 
in de buurt.

Vandaag gaan we naar 
de Kinderboerderij. 

Welke dieren zijn er te 
vinden? Natuurlijk 

kunnen we ook spelen. 

Vandaag kun je lekker uit je bol gaan. Zet je 
schrap!! Deze BSO-dag staat in het teken 

van een Sportdag!
Kom in sportkleding en neem ook schoenen 

voor binnen mee bij minder goed weer.
In het Gagelbos kunnen we 
ravotten en spelen! Er zijn 

ook klimtoestellen over 
slootjes, dus zet je schrap.

BSO WereldKidz 
Bontenest

Vandaag kun je lekker uit je 
bol gaan. Maak je borst maar 

nat! Deze BSO-dag staat in 
het teken van een Sportdag op

een sportveld in de buurt. 
Kom in sportkleding en neem 

ook schoenen voor binnen
 mee bij minder goed weer.

De speeltuin bij de Pyramide van 
Austerlitz is altijd een succes. Leuke 

attracties en gegarandeerd speelplezier! 
We gaan er naartoe! Klaar voor?

Er staat een creatieve workshop op het 
programma! De juffen/meesters laten jou 

weten waarmee we aan de slag gaan.

We bezoeken vandaag een leuke speeltuin 
in de buurt.

BSO De Klaroen
Vandaag kun je lekker uit je bol gaan. Maak je 

borst maar nat! Deze BSO-dag staat in het 
teken van een Sportdag op een sportveld in 

de buurt. 
Kom in sportkleding en neem ook schoenen 

voor binnen mee bij minder goed weer.

Er staat een creatieve workshop op het 
programma! De juffen/meesters laten jou 

weten waarmee we aan de slag gaan.

We bezoeken vandaag een leuke speeltuin 
in de buurt.

De speeltuin bij de Pyramide van Austerlitz 
is altijd een succes. Leuke attracties en 
gegarandeerd speelplezier! We gaan er 

naartoe! Klaar voor?

BSO de SportWijzer
Vandaag kun je lekker uit je bol gaan. Maak je 

borst maar nat! Deze BSO-dag staat in het 
teken van een Sportdag! 

Kom in sportkleding en neem ook schoenen 
voor binnen mee bij minder goed weer.

De speeltuin bij de Pyramide van 
Austerlitz is altijd een succes. Leuke 

attracties en gegarandeerd speelplezier! 
We gaan er naartoe! Klaar voor?

Vandaag kun je lekker uit je bol gaan. Maak 
je borst maar nat! Deze BSO-dag staat in het 

teken van een Sportdag! 
Kom in sportkleding en neem ook schoenen 

voor binnen mee bij minder goed weer.

-

BSO de 
CultuurWijzer

Er staat een creatieve workshop op het 
programma! De juffen/meesters laten jou 

weten waarmee we aan de slag gaan.

We bezoeken vandaag een leuke speeltuin.

Vandaag kun je lekker uit je bol gaan. Maak 
je borst maar nat! Deze BSO-dag staat in 
het teken van een Sportdag op de velden 

van de Sport-BSO.
Kom in sportkleding en neem ook schoenen 

voor binnen mee bij minder goed weer.

-
De speeltuin bij de Pyramide van Austerlitz 

is altijd een succes. Leuke attracties en 
gegarandeerd speelplezier! We gaan er 

naartoe! Klaar voor?

-

BSO 
De Bijenschans

De speeltuin bij de Pyramide van Austerlitz 
is altijd een succes. Leuke attracties en 
gegarandeerd speelplezier! We gaan er 

naartoe! Klaar voor?

Er staat een creatieve workshop op het 
programma! De 
juffen/meesters laten jou 
weten waarmee we aan de 
slag gaan.

We bezoeken vandaag een 
leuke speeltuin in de buurt.

-
Vandaag kun je lekker uit je bol gaan. Maak 

je borst maar nat! Deze BSO-dag staat in het 
teken van een Sportdag op de velden van 

de Sport-BSO. 
Kom in sportkleding en neem ook schoenen 

voor binnen mee bij minder goed weer.

-

ACTIVITEITENPROGRAMMA - WEEK 5
Kledingadvies! A.u.b. elke BSO-vakantiedag een tas voorzien van naam meenemen 
met extra (zwem)kleding, schoenen en een handdoek. Er worden, bij o.a. goed 
weer, ook spontane extra activiteiten met bijv. water georganiseerd.



ma. 15-8 di. 16-8 wo.  17-8 do. 18-8 vrij 19-8

BSO 
WereldKidz 
Palet

Party XL! Eén groot feest bij de BSO! 
Kinderdisco en leuke feestelijke 

spelletjes!  

We bezoeken vandaag een leuke 
speeltuin in de buurt.

Natuurspeeltuin Hoppies voor de kinderen uit 
de schoolgroepen 1-4 (van het afgelopen 

schooljaar). Gegarandeerd een avontuurlijke dag!

Poldersporten voor de kinderen uit de 
schoolgroepen 5-8 (van het afgelopen 

schooljaar) Gegarandeerd een avontuurlijke dag!

Voor beide activiteiten: Kleding wordt nat en 
vies. Tas met extra kleding, schoenen en 

handdoek meenemen.

Springkussenfestival bij onze 
Sport-BSO! Maak je klaar voor 

springen, glijden en stormen! We 
hebben vandaag ook een 

feestelijke lunch! Echt een feest!

Springkussenfestival bij onze Sport-BSO! Maak je klaar voor 
springen, glijden en stormen! We hebben vandaag ook een 

feestelijke lunch! Echt een feest!
Party XL! Eén groot 

feest bij de BSO! 
Kinderdisco en leuke 
feestelijke spelletjes!  

We bezoeken vandaag 
een leuke speeltuin in 

de buurt.

BSO 
WereldKidz 
Bontenest

Springkussenfestival bij onze 
Sport-BSO! Maak je klaar voor springen, 
glijden en stormen! We hebben vandaag 
ook een feestelijke lunch! Echt een feest!

Party XL! Eén groot feest bij de BSO! Kinderdisco 
en leuke feestelijke spelletjes!  

We bezoeken vandaag een leuke speeltuin in de 
buurt.

Natuurspeeltuin Hoppies voor de kinderen uit de 
schoolgroepen 1-4 (van het afgelopen schooljaar). 

Gegarandeerd een avontuurlijke dag!

Poldersporten voor de kinderen uit de schoolgroepen 5-8 (van 
het afgelopen schooljaar) Gegarandeerd een avontuurlijke dag!

Voor beide activiteiten: Kleding wordt nat en vies. Tas met extra 
kleding, schoenen en handdoek meenemen.

BSO De 
Klaroen

Springkussenfestival bij onze 
Sport-BSO! Maak je klaar voor springen, 
glijden en stormen! We hebben vandaag 
ook een feestelijke lunch! Echt een feest!!

Party XL! Eén groot feest bij de BSO! Kinderdisco 
en leuke feestelijke spelletjes!  

We bezoeken vandaag een leuke speeltuin in de 
buurt.

BSO de 
SportWijzer

Springkussenfestival bij onze 
Sport-BSO! Maak je klaar voor springen, 
glijden en stormen! We hebben vandaag 
ook een feestelijke lunch! Echt een feest!

Natuurspeeltuin Hoppies voor de kinderen uit 
de schoolgroepen 1-4 (van het afgelopen 

schooljaar). Gegarandeerd een avontuurlijke dag!

Poldersporten voor de kinderen uit de 
schoolgroepen 5-8 (van het afgelopen 

schooljaar) Gegarandeerd een avontuurlijke dag!

Voor beide activiteiten: Kleding wordt nat en 
vies. Tas met extra kleding, schoenen en 

handdoek meenemen.

Party XL! Eén groot feest bij de BSO! 
Kinderdisco en leuke feestelijke spelletjes!  

We gaan ook springen op de springkussens!

-

BSO de 
CultuurWijzer

Party XL! Eén groot feest bij de BSO!
          Kinderdisco en leuke feestelijke 

spelletjes!  

-
Springkussenfestival bij onze Sport-BSO! Maak je klaar voor 
springen, glijden en stormen! We hebben vandaag ook een 

feestelijke lunch! Echt een feest!

-

BSO De 
Bijenschans

Springkussenfestival bij onze 
Sport-BSO! Maak je klaar voor springen, 
glijden en stormen! We hebben vandaag 
ook een feestelijke lunch! Echt een feest!

Party XL! Eén groot feest bij de BSO! Kinderdisco 
en leuke feestelijke spelletjes!  

We bezoeken vandaag een leuke speeltuin in de 
buurt.

- Natuurspeeltuin Hoppies voor de kinderen uit de 
schoolgroepen 1-4 (van het afgelopen schooljaar). 

Gegarandeerd een avontuurlijke dag!

Poldersporten voor de kinderen uit de schoolgroepen 5-8 (van 
het afgelopen schooljaar) Gegarandeerd een avontuurlijke dag!

Voor beide activiteiten: Kleding wordt nat en vies. Tas met extra 
kleding, schoenen en handdoek meenemen.

-

ACTIVITEITENPROGRAMMA - WEEK 6
Kledingadvies! A.u.b. elke BSO-vakantiedag een tas voorzien van naam meenemen 
met extra (zwem)kleding, schoenen en een handdoek. Er worden, bij o.a. goed 
weer, ook spontane extra activiteiten met bijv. water georganiseerd.


