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Wij zijn Natuur Superhelden!
KC Het Visnet
Groepen: de Zeepaardjes 06-11405195 en 
de Octopus 06-15440395

Beste jongens en meisjes van BSO Het Visnet,

Over een paar weken is het écht zover: dan zullen wij onze deuren openen voor onze eerste
vakantie op BSO Het Visnet!

Wij hebben ons uiterste best gedaan om een leuk vakantieprogramma voor jullie neer te
zetten.

Het thema voor deze vakantie is: Wij zijn Natuur Superhelden!

Hoe heet jouw Natuur Superheld, welke krachten hee� deze en van welk dier is die
afkomstig? Dit gaan we allemaal ontdekken deze week.

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 niet 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 �es worden bij een buiten- of binnen acti�teit.
- van tevoren op ons programma te kijken. Zo kunt u uw kind alvast vertellen wat we die
dag gaan doen op de BSO.
 - op de dagen dat wij op pad gaan, een rugzakje met een lege broodtrommel en een bidon
of (leeg) �esje mee te geven. 
- uw kind geen brood of snacks mee te geven. Wij zorgen hiervoor.

Het kan voorkomen dat er een acti�teit, door omstandigheden, niet door kan gaan. In dat
geval zorgen wij altijd voor een passend alternatief en wordt u hiervan op de hoogte
gesteld.

U kunt �a Kindplanner doorgeven wanneer uw kind niet aanwezig zal zijn. Gee� u niets
door, dan gaan wij ervan uit dat uw kind aanwezig is.

Wij hopen jullie allemaal te zien, om er een superleuke en leerzame vakantie van te
maken!

Tot dan!

Jane, Jenny, Melanie en Lola
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Maandag 27 februari
Op deze eerste dag van de vakantie krijgen wij het meteen superdruk! Wij gaan vandaag
aan de slag met het maken van onze eigen Superhelden-cape, we doen een spel en gaan op
zoek naar Prinses Peach. En tussendoor maken wij nog een even een superlekkere en
gezonde smoothie!

Superhelden setspel
Wie �ndt zo snel mogelijk de Superhelden? De kaartjes liggen allemaal door
elkaar en we doen een wedstrijd wie de meeste superhelden bij elkaar weet
te zoeken.

Pink power smoothie bowl
Heb je wel eens een smoothie bowl gemaakt?! Dit is een smoothie wat in
een kommetje zit, in plaats van in een glas. Lekker én vol �tamines.
Powerrrr!

Waar is prinses Peach?
Prinses Peach is door Bowser ontvoerd, net zoals in de game Super Mario
Bros. Zoek mee, doe de opdrachten en help Peach te bevrijden!

Maak een cape!
Maak een cape door een patroon uit een lap stof te knippen óf door een oud
t-shirt te verknippen. Helemaal niet moeilijk en supergaaf.

Dinsdag 28 februari
Wij, Natuur Superhelden krijgen het weer druk vandaag, we gaan creatief aan de slag en
gaan ook dieren redden. Aan het einde van de dag gaan wij in de chill-modus.

In ieder van ons schuilt een Natuur Superheld!
Kijk je weleens in de spiegel? Wat zie je? Zie jij een Natuur Superheld of
niet? Je mag jezelf gaan tekenen als een Superheld. Natuurlijk wordt er een
mooie foto van jou als Natuur Superheld gemaakt als herinnering voor later.

Red de dieren!
Vandaag gaan we een leuke speurtocht doen waarin jij de Natuur Superheld
gaat spelen, want de dieren zijn in gevaar en moeten door jullie gered
worden en weer veilig teruggebracht worden naar de dierentuin. Spannend!

Tijd om te chillen!
Na de speurtocht kan je lekker gaan genieten van een Superhelden �lm en
wat lekkers in de bioscoopzaal van BSO Het Visnet. Vergeet jij je
entreekaartje niet?

 



27 februari t/m 03 maart

BSO Het Visnet

Woensdag 1 maart
Vandaag gaan we veel bewegen, we brengen lopend een bezoek aan het bejaardentehuis en gaan bewegen op muziek. Trek je je
makkelijke kleding aan?

Stippel stempel harten
Klieder met verf een mooi schilderij in elkaar! Een simpel maar mooi cadeautje om te maken voor alle lieve mensen
in het bejaardentehuis.

Bezoek aan het bejaardentehuis
Als wij onze schilderijen afhebben, gaan we deze geven aan de mensen in het bejaardentehuis. We gaan deze dus
zelf brengen. Wat zullen de mensen blij zijn met jullie mooie kunstwerken!

Natuur Superhelden dansen!
Vandaag gaan we lekker bewegen, we gaan de Natuur Superhelden dans leren!

Donderdag 2 maart
Vandaag brengen de busjes van Un1ek ons naar Rotterdam.

Wij trekken erop uit!
Het is burendag in Superstraat en dat betekent dat iedereen welkom is! Ga op pad met burendagceremoniemeester
Freddy, die altijd op de hoogte is van de laatste nieuwtjes. Snu�el in Aga’s toko en help haar de
boodschappenlijstjes te scannen. Studeer een dans in bij Rodney voor het zomercarnaval en leer meer over
kleurrijke kostuums. Of neem een kijkje in Winstons Feestkeuken en help hem met de voorbereidingen voor
verschillende wereldfeesten. Superstraat is dé doe-expo voor nieuwsgierige kinderen. Na dit superleuke museum
maken wij een wandeling over de Erasmusbrug. Hoe mooi is Rotterdam vanaf deze brug?!

Vrijdag 3 maart
Vandaag gaan we de keuken in om te bakken en krijgen wij interessant bezoek. En voordat jullie naar huis toegaan krijgen jullie
allemaal een diploma voor alle acti�teiten waaraan jullie hebben meegedaan, want uiteindelijk ben jij de Natuur Superheld.

Natuur Superhelden koekjes bakken
Vandaag gaan we koekjes bakken, maar geen gewone koekjes, maar Natuur Superhelden koekjes. Jullie Natuur
Superhelden mogen de koekjes in de vorm van Superhelden maken. Batman, Spiderman en natuurlijk hebben we
ook andere helden zoals de politieman, de brandweerman enz. Wees creatief en laat zien wie jouw superheld is.

Bezoek!
De politie, dat is stoer voor jongens en voor meisjes. Vandaag kom je alles te weten over het politiewerk. Daarom
zal de wijkagent bij jullie op bezoek komen en zal hij jullie vertellen wat de politie eigenlijk allemaal doet. En dat
is meer dan alleen maar boeven vangen .....

Spelletjesmiddag
We sluiten deze leuke vakantie week af met het spelen van diverse spellen. Als je het leuk �ndt, mag je ook je eigen
spel meenemen.

 


