
Week 43 Jongste kinderen Oudste kinderen 

Maandag 23 Oktober We gaan vandaag naar 

Cinekid in het 

Westerpark. Hier 

kunnen we allerlei 

verschillende films 

bekijken en interactieve 

spelletjes doen!  

De oudste kinderen gaan 

vandaag ook naar 

Cinekid. Er zijn ook 

activiteiten en 

interactieve spelletjes 

voor de oudste groep te 

doen. Dus gaan ze met 

hun eigen 

leeftijdsgenoten wat 

doen! 

Dinsdag 24 Oktober Als het weer het toelaat 

willen we heerlijk 

ravotten, rennen, 

Springen en klimmen in 

de duinen. Als het weer 

niet zo lekker is gaan we 

naar het Tropenmuseum 

om de verschillende 

tentoonstellingen te 

kunnen bekijken. 

De oudste kinderen gaan 

hetzelfde doen als de 

jongere kinderen, maar 

worden wel in groepen 

verdeeld zodat ze bij 

hun eigen 

leeftijdsgenoten zitten! 

Woensdag 25 Oktober 

 

Mmm pannenkoeken!  

Vandaag gaan we 

pannenkoeken bakken op 

de BSO. Deze kunnen we 

lekker versieren hoe je 

maar wilt. Nadat we ons 

buikje vol gegeten 

hebben gaan we 

wandelen naar het park 

om daar de diertjes te 

aaien.  

De oudste kinderen gaan 

hetzelfde doen als de 

jongere kinderen, maar 

worden wel in groepen 

verdeeld zodat ze bij 

hun eigen 

leeftijdsgenoten zitten! 

Herfstvakantie 2017 



 

Beste ouders/verzorgers, wilt u er alstublieft aan denken dat uw 

kind(eren) altijd goede dichte schoenen aan hebben, een rugtas 

mee hebben en een extra setje kleding in de vakanties? Bij 

voorbaat dank.  

BSO De Zeeheld. 

Zeeheld 1: 06 27471383 

Zeeheld 2: 06 27471264 

Zeeheld 3: 06 25596495 

Donderdag 26 Oktober 

 

Niets is leuker dan in de 

herfst in het bos te 

lopen. Vandaag gaan we 

naar het Amsterdamse 

bos om te kijken wat we 

allemaal in de natuur 

kunnen vinden. 

Daarnaast zit er ook een 

leuke boswinkel waar we 

een kijkje kunnen nemen 

bij de verschillende 

exposities. 

De oudste kinderen gaan 

hier hetzelfde doen als 

de jongere kinderen 

alleen word te groep 

opgesplitst zodat de 

jongere kinderen eerst 

in het bos kijken en de 

oudere kinderen in de 

boswinkel en dan 

andersom.  

Vrijdag 27 Oktober 

 

Het is even zoeken naar 

de poort in de Van 

Speijkstraat, maar 

eenmaal gevonden strekt 

zich een leuke 

natuurspeeltuin uit. Er is 

een klimrots, er zijn 

watervallen, boomhutten 

en er is een sportveld 

kortom genoeg om te 

doen! 

Hier gaan de oudste 

kinderen gaan hier 

hetzelfde doen als de 

jongere kinderen.  


