Herfstvakantie programma
BSO De Ooievaar
19 t/m 26 oktober

Vrijdag 19 oktober
De Kinderen van de Bohemen Kijkduinschool
zijn vandaag vrij. Na het ontbijt gaan we Het
Landgoed Ockenburgh in. Hier krijgen we een
workshop hutten bouwen. Doe je kaplaarzen
aan! We gaan ook bladeren, kastanjes, mooie
takken en dennenappels verzamelen. Onze
vondst nemen we mee naar binnen zodat we
er mooie herfststukjes van kunnen maken.

’s Middags gaan we samen met de groep van The ISH
sfeervolle windlichten van een glazen pot en bladeren
maken. De herfst is mooi! Wat je toch allemaal met
bladeren kunt doen!

Maandag 22 oktober
Na het ontbijt gaan we aan de slag met het maken van vliegers.
Vervolgens gaan we naar het strand van Kijkduin om te
vliegeren. Spannend zeg! Doe ook vandaag je kaplaarzen aan.

Na uitgewaaid te zijn op het strand komen we terug naar de
BSO. Na de lunch gaan we aan de slag met het maken van
spinnenkoekjes om alvast in de stemming te komen voor de
Halloween disco op dinsdag.
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Dinsdag 23 oktober
Deze dag staat in het teken van de Halloween Disco!
Vanochtend maken we lekkere Halloween smoothies en
knutselen we griezelige maskers.

Vanmiddag gaan we verder met het versieren van de bso voor de
disco. Het is leuk als je verkleed komt of verkleedkleding
meeneemt! Van 16.00 uur tot 17.00 uur gaat het dak eraf met onze
Halloween Disco!

Donderdag 25 oktober
Om 9.00 uur gaan we vertrekken om een ninja training te
krijgen bij My Gym. Het wordt een actieve ochtend!

Na de lunch gaan we gezellig naar de film. Hoe laat we precies
terug zijn? We houden de ouders middels de app op de hoogte.

Vrijdag 26 oktober
Na het ontbijt gaan we vertrekken naar De Uithof. We krijgen
schaatsles. Kleed je warm aan en vergeet je sjaal, muts en
handschoenen niet.

We sluiten de week af met een gezellige herfst High Tea op de BSO.

