
27 februari t/m 03 maart

IKC Kethel BSO

Groene �ngers!
IKC Kethel BSO Vakantieopvang

Lindeijestraat 14, 3121 JB Schiedam

-Wilt u tijdig uw kind(eren) aanmelden voor de vakantieopvang zowel �a Kindplanner als
doorgeven aan de PM'ers.

-Om het vakantieprogramma zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat alle acti�teiten
die gepland staan uitgevoerd kunnen worden. Vragen wij uw kind(eren) uiterlijk om 9:30
uur te brengen. Met eventuele uitstapjes streven wij er naar om uiterlijk rond 16:00 uur
terug te zijn op locatie.

-Wij streven ernaar om alle uitstapjes door te laten gaan, maar als het door
omstandigheden niet mogelijk is, zal er een passend alternatief worden aangeboden.

-De acti�teiten zijn onder voorbehoud van het kindaantal, weer en andere externe
factoren. Het kan dus voorkomen dat acti�teiten gewisseld worden van dag.

-Tijdens de BSO-vakantieopvang wordt het drinken, tussendoortjes en de lunch verstrekt
door de BSO.

Maandag 27 februari
Bloembollen planten
Dahlia's, Anemonen, Calla's, Gladiolen en Begonia's zijn zomerbloeiende bollen.
We planten deze bollen in het voorjaar. Help je mee?

Bingo modder
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met het modder
thema. Spannend hoor! Wie hee� er als eerste zijn kaart vol?

Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we eens gaan
proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als lekkere snack!

De wind waait
Het waait op de BSO! Kun jij zo snel mogelijk van stoel veranderen?

Dinsdag 28 februari
Natuurspeeltuin
Klimmen en klauteren in de natuurspeeltuin, �a boomstammetjes, zwaaitouwen,
stapstenen en stappaaltjes kom je aan de overkant van de ondiepe greppels. Voor de echte
avonturiers is er een klauterparcours met klimtouwen, evenwichtstouwen en palen, een
taludglijbaan en klimbomen. Op en rond de zwerfkeien kun je ook lekker spelen, of even
uitrusten natuurlijk.
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Natuurmemory
We trekken naar buiten om spullen te zoeken voor ons natuurlijk memoryspel. In
plaats van kaartjes te gebruiken spelen wij met bijvoorbeeld steentjes,
bloemetjes en blaadjes!

Natuurkapsels
We maken zelf kapsels door bladeren en ander natuurlijk materiaal op de hoofden
van het uitgekozen poppetje te plakken!

Mo�e middag
Wat is er nu �jner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en
kijken samen naar een leuke �lm. Neem je je bioscoopkaartje ook mee?!

Woensdag 1 maart
Locatie IKC Kethel gesloten
Locatie IKC Kethel gesloten. de kinderen zijn deze dag van harte welkom bij IKC de Ark.
Adres: Baarnhoeve 4, 3137 RL Vlaardingen / tel: 06-14876815

Donderdag 2 maart
Vogelvoederketting maken
Heb je vogels in de tuin en wil je deze graag daar houden? Dan kun je de
vogels voeren met voer uit de winkel, maar je kunt ook zelf een
voederslinger maken.

Groene punch
Wij maken een punch met een hele felle kleur: groen! Dat wordt genieten!

Magische modder
Gewone modder wordt magische modder met behulp van een beetje
zuiveringszout en azijn. Wow dit is een coole ervaring, dit moet je echt
meemaken!

Klieder, klodder, verf met modder!
Kun je alleen maar met verf verven en schilderen? Nee hoor, met modder kan
het ook prima! Ben je benieuwd naar hoe dat gaat? We gebruiken een paar
ste�ge kwasten en gaan lekker aan de slag.

Vrijdag 3 maart
Uitstapje Ballorig
Vandaag hebben wij een uitstapje gepland naar Ballorig in Vlaardingen. Hier worden wij
naartoe gebracht en opgehaald met de busjes van UN1EK. Wij hopen om +/- 16.00 uur weer
terug te zijn op locatie.

 


