
 

       Meivakantie 2019 
BSO Chassé 1, 2 en 3  

 
 

       Thema: Dieren 
 
 

 
 
 
 

Meivakantie 2019 

Week 17 Activiteit   Vervoer + bijzonderheden 

Maandag  
22 april 

Tweede paasdag   BSO GESLOTEN 

Dinsdag  
23 april 

Vandaag maken we een 
uitstapje! (Als het weer dat 
toe laat ). Ben jij creatief? 
Dan heb je geluk want, we 
gaan vandaag naar NEMO 
science museum. Er zijn 
verschillende activiteiten te 
doen. 

 

        

Woensdag   
24 april 

   

Donderdag   
25 april 

Er staat voor ons weer een 
gezellige AKROS 
koningspelen sportdag 
klaar waar we aan mee gaan 
doen vandaag. 

 

Graag je ov kaart      
meenemen 

Vrijdag  
26 april 

Kinderboerderij de 

Havelaar 

 
Op naar de kinderboerderij! 
Welke dieren zijn daar 
allemaal? Wat is het 
verschil eigenlijk tussen een 
geit en een schaap en 
tussen een kip en een 
eend? En misschien liggen 
er wel paaseieren verstopt!  
Bekijk alle dieren maar 
goed! Want als we terug 
komen op de BSO mag jij je 
lievelingsdier tekenen! 

 

Graag je ov kaart      
meenemen 



 

BSO Chassé 1, 2 en 3  
Thema: Ik ben een kunstenaar  

 
 

 

 

Week 18 Activiteit   Vervoer + bijzonderheden 

Maandag  
29 april 

We gaan naar het 
Rijksmuseum in 
Amsterdam. We gaan kijken 
naar een wereldberoemde 
collectie schilderijen. Vol 
met verhalen die de fantasie 
van  ook de kleinste 
kinderen prikkelen.  

 

Graag je ov kaart      
meenemen 

Dinsdag  
30 april 

Vandaag gaan we onze 
eigen kunst werk maken op 
Chassé.  
Tekenen of schilderen het 
kan allemaal. Later in de 
middag gaan we naar 
speeltuin Plan west waar de 
kinderen lekker kunnen 
genieten van het vrij spelen. 

 

        

Woensdag   
1 mei 

   

Donderdag   
2 mei 

Dagje Amstelpark’ 
Spannend met de kabelbaan 
naar beneden, verstoppertje 
spelen, schommelen of 
even bij de boerderij kijken. 
En als het mooi weer wordt 
gaan we natuurlijk ook 
heerlijk picknicken. 

 

Graag je ov kaart      
meenemen 

Vrijdag  
3 mei 

Mmm hebben jullie honger? 
We gaan vandaag macaroni 
maken.  
 
Later in de middag gaan we 
op onze eigen locatie buiten 
spelen. 

 

 


