
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lang leve vakantie! 
We gaan er op uit en leuke dingen doen. 
In de herfst is de natuur op zijn mooist. 
En als het weer het toelaat is het ook een fijne plek om te 
spelen en om te ontdekken. 
Er valt zo veel te beleven. 
En daarom zeggen wij deze vakantie: Pak je kaplaarzen, jas en 
oude kleding. Neem je rugzak, fiets (Dragon & Koriander 
kinderen) en bidon mee. 
 
 

We gaan op avontuur in de natuur!!! 
 
In deze vakantie splitsen we jong en oud. 
Jong: Venkel en Lavendel Kids 
Oud: Dragon en Koriander Kids  
Dit doen we op de dagen: maandag, dinsdag en donderdag, 

 
 
Dragon & Koriander kinderen graag fiets meenemen!  
De activiteit gaat bij normale (weers)omstandigheden altijd door! De kinderen die geen fiets hebben 
kunnen helaas niet mee doen. Dat willen we natuurlijk niet. We vragen u daarom om voor een goed 
functionerende fiets te zorgen. We zullen dit in de vakanties vaker gaan doen. Graag rugzak mee en 
denk aan kleding die vuil mag worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Maandag 18 oktober:  
Een vakantie hoort vrolijk te beginnen.  
We starten de week dan ook met muziek. 
Een leuke streetdance workshop voor alle kinderen. 
Laat je stoere dance-skills maar zien. 
 
Venkel & Lavendel Kids 
Vandaag een natuurwandeling.  
Wat komen we tegen en kunnen we hier een mooi kunstwerk van maken? 
Ook maken we vandaag een bijzondere soep: Spinnensoep! Maar natuurlijk niet met echte spinnen. 
Wat dan wel? Daar komen we vandaag achter. 
 
 
Dragon & Koriander Kids 
We gaan er op uit. Dit keer met de fiets. Er barst een spannende strijd los. 
Welke BSO vindt vandaag de meeste GEOCACHES. 
We proberen zoveel mogelijk verstopte caches te vinden. Soms zijn dat 
kleine kokertjes waar je alleen je naam op moet zetten, maar soms zit er 
ook een kleinigheidje in om te ruilen.  
Dit spel kun je over de hele wereld spelen. Veel mensen hebben iets 
verstopt zodat je dit, met behulp van navigatie, kan zoeken en hopelijk 
vinden. Een interactieve speurtocht. 
Zitten er echte speurneuzen vandaag bij? 
 
 
Dinsdag 19 oktober 
 
Venkel & Lavendel Kids 
Op Avontuur in de Broekpolder! 
De busjes van UN1EK brengen de kinderen van deze groep naar het 
Klauterwoud. 
Spelen en ontdekken. Trek dus je oude kleding aan. 
Wonen er ook uilen in de broekpolder? Hoe zien ze er uit en kunnen wij ze 
namaken? 
 

Dragon en Koriander Kids 
Deze groep gaat op de fiets naar het Klauterwoud. 
Ook vandaag staat er een battle op het programma. 
OUTDOOR-BATTLE-DAY 
Diverse kleine uitdagingen en tot slot verover de vlag van de 
andere BSO. 

We strijden vandaag tegen BSO Ambacht. 
Wie brengt het tot een goed einde? 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Woensdag 20 oktober 
 
Gemixte groep 
Vandaag zijn we 1 groep. 
In de natuur groeien ook groente en fruit. 
We gaan iets leuks en gezonds doen met elkaar.  
De busjes brengen ons naar een leuke locatie waar van alles groeit. 
Maar wat allemaal? Zie jij iets wat jij lust? We gaan naar de Buytenhof! 
En het leuke is… we mogen hier zelf plukken!!! 
 
 
Donderdag 21 oktober 
 

Venkel & Lavendel Kids 
Dat wordt spannend. We gaan met onze blote voeten over het blote-voeten-pad. 
Wat voelen we allemaal daar? 
Er is ook nog een kabouterspeurtocht en we gaan gezonde eetbare paddenstoelen 
maken. 
Als dat geen gezellige vakantiedag wordt op de BSO… 
 

 
  
Dragon en Koriander kids 
Voor de oudere kinderen staat vandaag Jachtseizoen op het programma. Heb 
je het weleens gezien op tv? Samen met een PM-er is er een groep ontsnapt. 
Lukt het de andere groep om samen met hun PM-er de groep op tijd te 
kunnen vangen? Gelukkig kunnen ze gebruik maken van hun navigatie. Maar 
helaas doet deze het niet de hele tijd. Iedere 5 minuten krijgen ze een locatie 
door. Maar ja, daar waren ze 5 minuten geleden. Waar zijn ze nu? 
 

 
Vrijdag 22 oktober 
De laatste vakantiedag alweer. Wat ging dat toch weer 
snel voorbij. Met elkaar sluiten we de week af met een 
leuke film, broodegeltjes en happy stones maken. Een 

mooie afsluiter van een avontuurlijke herfstweek. 
 

 


