
CBS Op Dreef: 18 t/m 22 oktober 2021
OBS De Meerpaal: 25 t/m 29 oktober 2021

Heeft u de aanwezigheid al doorgegeven?

HERFSTVAKANTIE
BSO BRUINISSE

KINDEROPVANG�HET�KINDERPALEIS

06 28 40 89 61 bsobruinisse@gmail.com

vakantie is feest!



KINDEROPVANG�HET�KINDERPALEIS

FantasiaFantasiaFantasia
Maandag 18 oktober 
We beleven een echte fantasiedag. We gaan ballondieren maken  fantasie knijpdieren maken.

Dinsdag 19 oktober

Uitstapje: het kabouterbos in Renesse bij Slot Moermond. (denkt u aan oude
schoenen of laarzen?)

Woensdag 20 oktober
Vandaag zijn wij allemaal monsters! We hebben onze eigen BSO-Monsterdag. Daarom maken
we monster eierkoeken en spelen we monstertikkertje. 

Donderdag 21 oktober

Eenhoorns en draken vandaag.  Knutsel vandaag naar eigen inzicht. Gebruik verschillende
materialen en maak vandaag ook je eigen versie van je eigen fantasie poppetje.

Vrijdag 22 oktober
Vandaag leven we in sprookjes- en superhelden land. Kom verkleed als je favoriete
sprookjesfiguur of je favoriete superheld. Deze dag maken we ook lekkere heksenbezemstelen
om op te eten en knutselen we onze eigen toverstaf. 

CBS OP DREEF



KINDEROPVANG�HET�KINDERPALEIS

FantasiaFantasiaFantasia
Maandag 25 oktober 
We beleven een echte fantasiedag. We gaan ballondieren maken  fantasie knijpdieren maken.

Dinsdag 26 oktober

Uitstapje: het kabouterbos in Renesse bij Slot Moermond. (denkt u aan oude
schoenen of laarzen?)

Woensdag 27 oktober
Vandaag zijn wij allemaal monsters! We hebben onze eigen BSO-Monsterdag. Daarom maken
we monster eierkoeken en spelen we monstertikkertje. 

Donderdag 28 oktober

Eenhoorns en draken vandaag.  Knutsel vandaag naar eigen inzicht. Gebruik verschillende
materialen en maak vandaag ook je eigen versie van je eigen fantasie poppetje.

Vrijdag 29 oktober

Vandaag leven we in sprookjes- en superhelden land. Kom verkleed als je favoriete
sprookjesfiguur of je favoriete superheld. Deze dag maken we ook lekkere heksenbezemstelen
om op te eten en knutselen we onze eigen toverstaf. 

OBS DE MEERPAAL



KINDEROPVANG�HET�KINDERPALEIS

De kinderen dienen vóór 9.30u aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen starten met
het programma of uitstapje;
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;
Tijdens uitstapjes dragen de kinderen opvallende hesjes met het logo en telefoon-
nummer 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
met de kinderen;
Heeft uw kind eigen zonnebrandcrème? Geef dit dan mee in een tas;
Tablets en telefoons mogen mee, maar liever niet.

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

 

Enne, neem je goede zin mee! 
 

Spelregels


