Herfstvakantie Programma
BSO De Ooievaar
19 t/m 23 oktober

Maandag 19 oktober
Na het ontbijt gaan we Het Landgoed Ockenburgh
in. Hier krijgen we een workshop hutten bouwen.
Doe je kaplaarzen aan!

’s Middags (na de lunch) gaan we gezellig bowlen in
Ockenburgh Active! De bowling is speciaal geopend voor
onze BSO!

Dinsdag 20 oktober
Na het ontbijt gaan we aan de slag met het maken
van spinnenkoekjes om alvast in de stemming te komen
voor Halloween!

’s Middags (na de lunch) gaan we
Boulderen in Boulderhal de Campus!

Woensdag 21 oktober
In de ochtend gaan we vliegers maken en vliegeren!

Na de sportieve ochtendactiviteit zoeken we wat rust en
gaan we een gezellig filmmiddag maken op de bso!
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Donderdag 22 oktober
Deze dag staat in het teken van Halloween! ’s Ochtends maken we lekkere Halloween
smoothies, maken we het deeg klaar voor de broodjes en knutselen we griezelige maskers.

‘s Middags gaan we een vuurtje maken begeleid door onze sport & outdoor juf Fenita!
Activiteiten die op het programma staan: broodjes bakken, spinnensoep maken en
marshmallows roosteren! Ook gaan we verder met het versieren van de bso voor de disco. Het
is leuk als je verkleed komt of verkleedkleding meeneemt! Van 16.30 uur tot 17.30 uur gaat
het dak eraf met onze Halloween Disco!

Vrijdag 23 oktober
Na het ontbijt gaan we vertrekken naar De Uithof. We gaan
schaatsen! 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!

Vakanties bij BSO De Ooievaar
• Mogelijk om alleen vakantieopvang af te nemen.
• Ook voor vakantieopvang kan kinderopvangtoeslag
aangevraagd worden.
• Ontbijt, lunch, snacks en alle entree bedragen zijn
inbegrepen.
• Wij houden ons aan strikte coronamaatregelen
• Spreken Nederlands en Engels.
• Kom kennismaken! Bel of stuur een bericht naar onze
BSO-mobiel: 0645035434 of mail naar
info@bsodeooievaar.nl

