
  

 
 
 

 

 

 

Programma voorjaarsvakantie 2021 
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Vakantie is feest! 
Het Kinderpaleis zorgt niet alleen voor opvang tijdens schoolweken maar ook in de vakanties. We 

organiseren een afwisselend vakantieprogramma met activiteiten en uitstapjes. De ene keer worden de 

activiteiten klein opgezet en de andere keer groter. We betrekken de kinderen bij de inhoud van de 

vakantieopvang: we vragen ze wat ze leuk vinden en welke activiteiten ze willen doen. Ieder kind krijgt 

de aandacht, vrijheid of ondersteuning die het nodig heeft. Door ons gevarieerde en leeftijdsgerichte 

aanbod van activiteiten is er voor alle kinderen altijd iets leuks te doen! Er staat iedere dag een activiteit 

gepland, maar daarnaast is er alle ruimte om te knutselen, vrij te spelen, sportief te zijn en nog meer! 

 

Heeft u al laten weten of uw kind(eren) in de vakantie komen?  
 

De vakantie loopt van 22 t/m 26 februari 2021 
 

Wilt u ruilen of extra opvang afnemen? Dan kan dit alleen in overleg met de pedagogisch medewerkers 

van de BSO. Let op: op dagen van uitstapjes kan er niet worden geruild en/ of extra kinderen komen. 

 

           

Groetjes en heel veel plezier!  

      

 

Het BSO-team 
 

  06 22 08 64 52 

  bsodeschatkamer@hotmail.com 
 



  

 
 
 

 

 

 

Om de vakantie te laten slagen, hebben wij jullie hulp nodig. Daarom hebben we enkele 
‘spelregels’ opgesteld: 

 

• De kinderen dienen vóór 9.30u aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen starten met het 
programma;  

• Op dagen met uitstapjes graag aanwezig vóór 9.00u; 

• Mocht u hiervan af willen wijken, neemt u dan even contact op met de pedagogisch 
medewerkers;  

• Indien uw kind onverhoopt niet komt, dan graag afbellen vóór 9.00u; 

• De kinderen spelen graag buiten, ongeacht of het regent. Pas de kleding van uw kind(eren) 
daar op aan; 

• Speelgoed van thuis kan stuk gaan of kwijtraken (eigen verantwoordelijkheid); 

• De pedagogisch medewerkers hebben tijdens uitstapjes altijd een telefoon bij; 

• Ruilen of extra dagen alleen in overleg. Let op: op dagen met uitstapjes kunnen wij helaas geen 
extra kinderen aannemen, vanwege onze personeelsplanning en eventuele reserveringen. 

• Tijdens uitstapjes dragen de kinderen opvallende hesjes met het logo en telefoonnummer van  
Het Kinderpaleis; 

• Laat u alstublieft weten of uw kind wagenziek is; 

• Met uitstapjes kan het voorkomen dat we iets later terug zijn, ten laatste 16.30u; 

• Tijdens de vakantie eten we lekkere dingen, maar natuurlijk eten wij iedere dag fruit; 

• Heeft uw kind eigen zonnebrandcrème? Geef dit dan mee in een tas; 

• We snappen dat de kinderen dol zijn op telefoons en tablets, maar in onze vakantie is er voor 
ieder wat wils. Dus liever geen gadgets van thuis mee. 
 
 

~Tips & ideeën zijn altijd welkom!~ 
 

  



  

 
 
 

 

 

 

Vandaag gaan we met z’n alle op 

verrassingsuitje! We gaan er iets 

leuks van maken! Vergeet geen 

oude kleding mee te nemen! 

CIRCUS 
 

     
 

 Maandag 22 februari 

Welkom hooggeëerd publiek! 

De groep wordt omgetoverd tot 

circustent. Vandaag gaan we een 

lekkere zebra kwarktaart met 

bosbessen maken. Als de taart 

klaar is gaan we natuurlijk ook 

proeven! 

Vergeet je laarzen niet, want 

vandaag gaan we met de 

Diamantjes naar het 

Kabouterbos.  

De Schatkamer blijft op de BSO 

en gaan circus spelletjes spelen.  

Deze ochtend gaan we parachute 

springen. Niet vanuit een 

vliegtuigje, maar vanaf de grond 

met een parachute.  

Ook gaan we schminken! 
Weet jij al wat je wilt worden? 

Woensdag 24 februari 

Vandaag staat een creatieve 

activiteit op de planning. Maar we 

maken eerst een foto! Wat we 

daarmee gaan doen is nog een 

verrassing.  

Donderdag 25 februari 

Vrijdag 26 februari 

Dinsdag 23 februari 


