
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IKC De Schakel 
Van Boisotstraat 20 
3132 XM Vlaardingen 
06-24109087 
Groepen: de Tijgers 4 -5 jr , de Luipaarden 5 - 6 jr en de Panters 7-12 jr 
 
Beste jongens en meisjes van BSO De Schakel, 

 

Nog een paar weekjes en dan is het alweer HERFSTVAKANTIE! Wij zijn 

al hard bezig geweest om een leuk programma voor jullie te maken. 

Kom jij ook? Gezellig! 

 

Regenlaarzen, een dikkere jas en een warme tui, laat de herfst maar 

komen!     
 
                           Laten we samen de herfst ontdekken! 
 

• Aan alle ouders willen wij vragen om  

uw kind vóór 09:30 uur te brengen, zodat wij op tijd kunnen starten met het 

programma. Mocht dit lukken, neem dan contact met ons op. 

• Uw kind voor 09.00 uur af te melden als hij/zij onverhoopt niet komt. 

•  rekening te houden met de kleding van uw kind. De kinderen spelen graag buiten en 

kunnen vies worden bij een buiten- of binnen activiteit. 

• Graag van tevoren naar ons programma kijken. Zo kunt u uw kind alvast vertellen wat 

we die dag gaan doen op de BSO. En of u eventueel een fiets moet meegeven. 

• Op de dagen dat wij op pad gaan, een rugzakje met een lege broodtrommel en een 

bidon of (leeg) flesje mee te geven. 

  
U kunt via  Kindplanner doorgeven wanneer uw kind niet aanwezig zal zijn. Geeft u niets 
door, dan gaan wij ervan uit dat uw kind aanwezig is.  
 
Samen gaan we er een actieve en gezellige herfstvakantie van maken!  
Wij hebben er in ieder geval veel zin in! 
 
Merda, Youssef, Saskia en Lola 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
maandag  
Panters, jullie mogen vandaag je  fiets meenemen want vandaag gaan jullie 
fietsen! Zijn jullie banden goed opgepompt?  
Hopelijk is het goed weer, want we gaan naar de Broekpolder. Hoe zou het daar 
eruit zien in de herfst? Daar kan je vies worden, dus trek kleding aan wat vies 
mag worden.  
We zijn in de middag weer terug op de BSO, zodat we daar nog een 
spijkerschilderij kunnen maken. 
 

 
De Tijgers en de Luipaarden blijven op locatie, maar ook zij zitten niet 
stil vandaag. In het kader van de herfst gaan we herfst materiaal-
knutselen! Hiervoor hebben we wel het een en ander nodig, dus gaan 
we eerst op pad in de omgeving van de BSO. Neem voor de zekerheid je 
kaplaarzen mee. 
 

 
dinsdag 
Vandaag staat in het teken van ‘beweging’!  
In de ochtend krijgen we een workshop ‘dans’ van een echte 
dansdocente. Dat wordt swingen! 
Maar dat is nog niet alles voor vandaag, want na de lunch gaan we 
verder met bewegen en sporten. En om daarna weer helemaal zen 
te worden, doen we aan het einde van de middag nog een stukje herfstyoga. 
Neem je sport en/of danskleding mee of gewoon kleding wat lekker zit, zodat je helemaal los 
kunt gaan! 
 

woensdag  
Vandaag splitsen we weer op in twee groepen, de Panters nemen 
van hun fiets weer mee. Panters, wat wordt het: een museum of een 
speeltuin? Jullie mogen kiezen.   
Als we terugkomen, eten we  lekkere warme pompoenensoep, want 
de Tijgers en de Luipaarden gaan vandaag lekker kokkerellen. En, 
Tijgers en Luipaarden, jullie  
krijgen vandaag jullie eigen pompoen! 
Wat zullen we daarmee doen?  
Dat horen jullie als jullie komen. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
donderdag 

Vandaag gaan we met z’n allen op pad! Joepie … we 
gaan met de Un1ek-busjes! Zij brengen ons naar 
Rotterdam, we gaan het museum “de Kunsthal”.  
Deze dag gaan we ook benutten om onze BSO-
ruimtes te versieren met een canvas schilderij, die 
jullie helemaal zelf mogen maken met je eigen 
groep. 
 
 
 

vrijdag 
Vandaag beginnen met een heuse herfstbingo! Misschien heb jij 
wel prijs?  

In de middag gaan we er weer 
op uit! Heb je wel eens 
gehoord van een Scavenger 
Hunt? Dat is een soort 
speurtocht die we in groepjes 
gaan doen. We hopen op droog weer! De speurtocht 
gaan we helemaal in stijl doen: je mag verkleed komen 
en we gaan jullie eerst schminken!  

Als we terugkomen op de BSO, komen we lekker bij met een beker warme chocomel om 
deze vakantie af te sluiten. 
 
 
 

 


