
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De kaketoes    Groep 1/2 
 
Voor jullie ligt het programma voor de herfstvakantie, met als thema Ter land, Ter zee 
en in de Lucht. Door de verschillende activiteiten en uitstapjes hopen wij ook dat het 
weer een beetje mee zit. Hopen jullie met ons mee? Wij hebben er in ieder geval 
ontzettend veel zin in! 
  
Op de dagen dat er uitstapjes gepland staan en om deze zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, willen wij u vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen.  
Vergeet niet elke dag een tas met extra kleding aan uw kind mee te geven en te 
bekijken wat u uw kind aan doet.  
  
Wij vragen u om (via Kindplanner en via whatsapp) op tijd aan ons door geven 
wanneer uw kind niet aanwezig zal zijn. Geeft u niets door, dan gaan wij ervan uit dat 
uw kind aanwezig is.  
  
Tijdens de uitstapjes zijn wij te bereiken via de telefoon (06-81208953). Wij doen er 
alles aan om de uitstapjes door te laten gaan. Als dit door omstandigheden helaas 
niet mogelijk is, zal er naar een passend alternatief worden gezocht.  
  
Hopelijk zien wij jullie allemaal in de vakantie! 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Maandag 19 oktober 
Hoe kom jij naar de BSO toe? Met de auto, fiets, helikopter of toch met de boot? 
Hoe gaan jullie veilig het verkeer door? Om veilig het verkeer door te komen hebben we 
verkeersborden nodig, deze gaan wij vandaag zelf maken. En deze borden testen wij 
vanmiddag op ons verkeersplein. 
Meenemen: pasfoto 
 
Dinsdag 20 oktober 
Schip ahoi! Gooi de trossen los! 
Of blijf je liever aan land om brandjes te blussen als 
brandweerman/vrouw? 
Of ga jij de lucht in en word je piloot? 
Welke beroepen kun je nog meer bedenken bij ons thema ter 
land, ter zee en in de lucht? 
We hebben vandaag een beroependag en je mag je 
verkleedkleding meenemen in het beroep wat je bedacht hebt. 
Wij zijn heel benieuwd hoe jullie eruit zien! 
 
Woensdag 21 oktober 
Van hard werken op het land, de zee en in de lucht krijg je super veel honger. 
Duik je met ons mee de keuken in om iets gezonds en lekkers te maken, zodat je daarna 
weer hard kan werken aan de geplande knutselactiviteit. 
 
 

Donderdag 22 oktober 
Heb jij nog energie over na gisteren? 
Wij hopen van wel, want vandaag gaan wij fijn 
uitrazen in de speeltuin. 
We gaan speeltuin “de Kieviet” in Rotterdam. 
Wij vragen om uw kind vóór 09:30 uur te 
brengen in verband met het uitje. 
Meenemen: broodtrommel en een flesje water 
 

 
Vrijdag 23 oktober 
Klaar voor de start ! 3..2..1..  Goooo!   
Vandaag houden we een zeepkistenrace en daar heb je natuurlijk een zeepkist voor nodig. 
Deze gaan we helemaal zelf maken, bouw je met ons mee? 


