
 

 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Voor u ligt het programma voor de herfstvakantie. Om de dagen zo soepel 
mogelijk te laten verlopen willen wij u vragen om uw kind vóór 09:30 uur te 
brengen. 
Aangezien het weer niet helemaal te voorspellen is, is het handig als uw 
kind(eren) een extra tas met reserve kleding mee heeft. Voor het geval dat "#$% 
 
Als de weersomstandigheden het toe laten kan het zijn dat we ‘spontaan’ met 
de kinderen op stap gaan.   
 
Wij vragen u om (via KindPlanner) op tijd aan ons door te geven wanneer uw 
kind(eren) niet aanwezig zal zijn. Geeft u niets door, dan gaan wij ervan uit 
dat uw kind aanwezig is.  
 
Wij hopen op een vakantie met, opnieuw, mooi weer en een hoop 
gezelligheid! 
 
Groetjes, 
Mizgin, Marije, Vanessa, Lisanne en Bianca  
 
 
Adres: Zwaluwstraat 15 
Tel.: 06 52 36 05 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Maandag 19 oktober: 
Afgelopen tijd hebben we het op school gehad over het 
thema ‘En toen’.  
Hier gaan wij verder mee door in de vakantie, alleen 
dan op een andere manier, namelijk onszelf!  
Vandaag gaan we terug in de tijd; ‘En toen ik baby was’. 
Herkennen de kinderen elkaar op een babyfoto?  
Als er een baby geboren wordt, is er ook een 
geboortekaartje. Deze gaan we vandaag zelf 
maken!  
PM’ers: Marije en Lisanne 
 
 
Dinsdag 20 oktober: 
Vandaag gaan we kijken naar ‘En toen, mijn familie’.  
Hoe zit dat eigenlijk met onze oma’s, opa’s, papa, mama, ooms, tantes, etc.? Om dit 
voor onszelf duidelijk te krijgen maken we vandaag een stamboom van onze familie!  
PM’ers: Marije, Mizgin en Vanessa 
 
 
Woensdag 21 oktober: 
Vandaag is BSO De Regenboog gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het 
Balkon. Kijk voor het programma op www.un1ek.nl  
Adres: Jacob van Heemskercklaan 68 
Tel.: 06 52 36 03 05  
PM’er: Bianca  
 
 
Donderdag 22 oktober: 
Een Ipad, tablet, laptop, mobiele telefoon. Al deze voorwerpen waren er 
vroeger nog niet. Maar waar speelden de kinderen dan mee?  
Dit gaan we vandaag onderzoeken, maken we ons eigen speelgoed van 
vroeger en spelen verschillende spelletjes.  
Heb jij nog speelgoed van ‘vroeger’ thuis, dan mag je dit 
ook mee nemen om te laten zien!  
PM’ers: Lisanne en Vanessa 
 
 
Vrijdag 23 oktober: 
Vandaag is BSO De Regenboog gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het 
Balkon. Kijk voor het programma op www.un1ek.nl 
Adres: Jacob van Heemskercklaan 68 
Tel.: 06 52 36 03 05  
PM’ers: Bianca en Vanessa 
 


