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De Kaketoes  

Groep 1 en 2  

 
Het thema van deze herfstvakantie is Natuur. 
 
De hele week zal er in de grote hal een activiteit staan van 
het bedrijf Knutselmeester. Wij gaan de hele vakantie 
week verschillende zandsculpturen maken. Neem gerust 
een kijkje op hun website. 
Wij hebben er super veel zin in om met onze handen in het 
zand te spelen. Wij hopen de kinderen ook! 
 
 
Maandag 18 oktober  
Huisje, boompje, beestje!  
Wij hebben allemaal een dakje boven ons hoofd, zullen we voor de insectjes ook een mooi 
huisje maken? 
We gaan vandaag ons plekje bij de BSO omtoveren naar de natuur. 
We gaan de wijk in om mooie spulletjes te verzamelen voor onze 
herfsttafel.  
Meenemen: soepblik of knakworstblik 
 
 
Dinsdag 19 oktober  
Herfst, herfst wat heb je te koop deze dag. 
Wij maken vandaag groentesoep die wij gaan eten met een lach. 
In de middag komen er echte dieren naar onze BSO! Een spin, een egel, een schildpad... jullie 
krijgen het allemaal te zien. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Woensdag 20 oktober  
Hebben jullie al eens gehoord van de Happy Stones? 
Zullen wij dit vandaag gaan maken en daarna verstoppen in ’t Hof? 
Zo maken wij andere mensen ook happy als ze jou mooi versierde Happy Stone hebben 
gevonden. 
We sluiten de dag af met een picknick in de natuur. 
 
 

Donderdag 21 oktober  
Ga je mee terug in de tijd? De busjes 
brengen ons naar fossielen, dinosaurussen 
en skeletten. Wij komen vandaag veel te 
weten over allerlei soorten fossielen, 
welke kleur heeft de hoorn van een 
neushoorn en waarom zitten orang-oetans 
met hun rug naar het publiek. Dit gaan wij 
vandaag allemaal ontdekken met alle 
groepen van vakantieopvang Oost in het 
natuurhistorisch museum in Rotterdam. 

Meenemen: rugzak, broodblik en een flesje water. 
Graag voor 09:30 uur op locatie zijn. 
 
 
Vrijdag 22 oktober  
Spinnetje, spinnetje aan de wand, wie weet welke insecten  
er leven in ons land? 
Trek je kaplaarzen aan en neem je loep maar mee. 
Vandaag worden wij verwacht in de Heemtuin. 
Graag voor 09:30 uur op locatie zijn. 
 
 
 


