
 

 

Locatie: Vakantieopvang West 
Mobiel: 06 50 59 63 11 
Datum: 25 februari 2019 t/m 1 maart 2019 
Thema: Muziek Maestro 

 
      WIST U DAT….. 

 

• De voorjaarsvakantie van 25 februari t/m 1 maart 2019 is. 
   Het thema ‘muziek maestro’ is. 
 

• Uw kind voor 09.30 uur aanwezig moet zijn op de BSO in verband met 
het programma. 
 

• Wij in het programma duidelijk aangeven hoe laat wij weer terug zijn op 
de BSO en wanneer wij een uitstapje hebben. 

 

• Wij zo snel mogelijk willen weten of uw kind naar de vakantie opvang 
komt. U kunt hiervoor het ouderportaal gebruiken. 
 

• De kinderen iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje moeten 
meenemen, ook als dit niet in het programma vermeld staat. 
 

• U uw kind moet afmelden via het ouderportaal. 
 

• De kinderen door buitenactiviteiten vies kunnen worden. Tip: geef 
kleding mee wat vies mag worden, eventueel kaplaarzen en 
regenkleding. 
 

• Er soms op het programma staat dat kinderen hun fiets mee moeten 
nemen en indien kinderen geen fiets bij zich hebben, zij helaas niet 
kunnen deelnemen aan de fiets activiteiten. 
 

• Uw ruildagen en extra opvang dagen in kan dienen in het ouderportaal, 
u krijgt minimaal 10 werkdagen van tevoren een terugkoppeling of dit 
wel of niet akkoord is. 
 

• Wij water/thee en gezonde snacks als tussendoortje aanbieden aan de 
kinderen.  
 

• De vakantieopvang west uit de volgende locaties bestaat: 
- Kindcentrum Prins Willem Alexander 
- BSO De Schakel 
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Thema: Muziek Maestro 
 
Ben jij een echte music maestro? We gaan instrumenten maken en houden een echte muziek quiz en 
eten allerlei dingen rondom het thema muziek. We gaan op bezoek in een theater en krijgen gitaarles op 
een echte gitaar, daar wil je toch bij zijn? 
 
Maandag 25 februari 2019  
Welke instrumenten ken jij allemaal? In de ochtend doen wij een dobbelspel over instrumenten; 
misschien moet je wel een gitaar uitbeelden of een piano. Dat wordt grappig!  
 
S ’middags gaan wij met zijn allen op bezoek bij een theater. Ben je 7+ dan gaan we op de fiets naar het 
theater. We gaan in 2 of 3 verschillende groepen het theater door. Misschien mogen wij wel op het 
podium staan….spannend… 
 

Dinsdag 26 februari 2019 
      De 7+ kinderen gaan op de fiets naar de outdoor BSO bij de polderpoort. 
      Jullie hebben vast wel eens een regenboog gezien! Vandaag maken de kinderen van 4 

       t/m 6 jaar een regenboog-tamboerijn. Die maken we van een bordje en natuurlijk mag jij    
     ook zelf je tamboerijn versieren, met andere kleuren en echte belletjes. 

 
S ‘middags gaan wij met de kinderen van 4 t/m 6 jaar dansen en zingen op een heel leuk 
lied met boomwhaker instrumenten. Zo zijn wij het vakantieopvang West orkest! Heb je wel 
eens een dancebattle gedaan? Met allen kinderen doen we een soort danswedstrijd maar 
dan met Fortnite dansjes! Welke groep gaat de battle winnen? 
 
S’middags krijgen de kinderen vanaf 7+ gitaarles. 

 
Woensdag 27 februari 2019 
Vandaag maken wij muziek met een beker. Ken jij de Cup song al? Deze gaan wij vanochtend leren! 
Misschien kunnen de grote kinderen de kleinere kinderen wel helpen de song te leren.  
Hoe hard kan jij rennen? Vanmiddag doen wij een kwartet in de gymzaal en met lekker weer spelen wij 
dit buiten. Vind jij alle dansjes bij elkaar? 
 
Wist je dat je met rietjes een muziekinstrument kunt maken? Hier maken wij vanmiddag iets heel moois 
van. Kies zelf de kleuren die jij wilt! 
 
 
Donderdag 28 februari 2019  
De kinderen van 4 t/m 6 jaar gaan vandaag naar de outdoor BSO bij de polderpoort.  
De kinderen vanaf 7 + gaan in de ochtend een heel mooi instrument maken namelijk een gitaar. Jij mag 
hem zelf heel mooi versieren. Misschien versier je hem wel met glitters of misschien wil je wel je naam op 
jouw gitaar?  
 
In de middag houden wij een muziek bingo met allen kinderen; wie heeft er als eerste bingo? Je maakt 
kans op hele mooie prijzen dus let goed op! Kan jij goed onthouden? Dan ben je vast goed in de 
muziekmemory.  
 
Vrijdag 1 maart 2019 
S ’ochtends gaan we naar de houtenspeeltuin, wie kan er het hoogste schommelen en wie gaat er het 
mooist van de glijbaan? 
 
In de middag doen wij met allen kinderen een grote muziek quiz. Van harte welkom dan ook bij de grote 
muziek quiz! Laat horen en zien hoeveel jij over muziek weet: ben jij de muziek maestro? 
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