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Kruipers, sluipers en andere gluipers
Beste kinderen,

Deze herfstvakantie duiken we de wereld in van insecten, kriebelbeestjes en andere sluipers. We
onderzoeken ze, maken ze na en gaan er van smullen. Ja...ook van echte insecten!

Maak je eigen Happy Stone, probeer te herkennen welk diertje je hoort tijdens de
Insectengeluiden bingo en dans in de Kriebeldisco!

Kriebelende groetjes van het BSO team!

Activiteiten programma.
Bloederige spinnensoep
We leren je een recept dat je echt thuis of bij je familie nog eens moet proberen.
Schotel je vrienden dit jaar eens deze bloedsoep met spinnen voor! Dit is de enge
variant van de klassieker ‘tomatensoep met balletjes’. Leuk en lekker voor jong en oud,
succes gegarandeerd! Bloedsoep met spinnen… Gelukkig veel lekkerder dan het
klinkt!

Kriebeldisco
Dans je een slag in de rondte tijdens deze coole kriebeldisco! We dansen op allerlei
verschillende insectenliedjes en doen beestachtig goede spelletjes!

Insectenleven!
Hoe zou het zijn om een sprinkhaan te zijn? Of drollen te rollen als een mestkever?
Beleef het insectenleven tijdens dit avontuurlijke parcours!

Vogeltosti
Ook vogels houden van tosti's! Smeer een boterham in met speciale vogelpindakaas en
beleg de boterham verder met zaadjes, appeltjes en ander fruit. Het kan er allemaal op.
Smullen maar!

Eierkoek egeltjes
De stekeltjes van dit egeltje prikken niet. Ze zijn zelfs eetbaar. Maak zelf zo'n eetbaar
beestje!

Vogeltaart
Lekkere hapjes maken voor vogels zodra er weer barre tijden op komst zijn is altijd een
goed idee. Dit keer maken we er echte taartjes van in plaats van koekjes!
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Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we eens gaan maken
en proeven. Voor de echte verkenners zijn er echte insecten om te eten. Durf jij het
aan?!

Insectengeluiden bingo
Sssst! Luister heel goed naar het geluid. Bij welk insect hoort dit? Staat hij op jouw
bingokaart, kruis hem dan snel af. Wie heeft er als eerst BINGO?

Tuinsafari
Is het je wel eens opgevallen hoeveel dieren je buiten tegenkomt?! We gaan op
tuinsafari! Op zoek naar alles wat kruipt, vliegt, loopt, �addert, zoemt, piept en zingt.

Happy Stones
Vrolijk word je zeker, als je een Happy Stone vindt! De steentjes zijn namelijk
omgetoverd tot heuse kunstwerkjes. Wij gaan ze maken én daarna verstoppen!

Insectenhotel
Heb je thuis nog lege PVC buizen, lege bloempotten, wc-rolletjes? Neem wat mee naar
de BSO want we maken er een insectenhotel van.

Kruipers kapen
Lukt het jouw team om meer voer te verzamelen met de vliegenmepper dan het andere
team? Pas op dat de vogels jullie niet opeten! Wie wint dit spannende smokkelspel?

Gezonde wasknijpervlinder
Een grappige vlinder maken we van een wasknijper. De vleugels worden eetbaar. Vraag
jij je af hoe dat precies zit? Zet er zelf dan eentje in elkaar op de BSO!

Kruiwagen races
Tijd voor een kruiwagen race! We racen niet met echte kruiwagens, maar zijn zelf de
kruiwagens. Sta jij ook aan de start?
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Informatie opvang vakantie

Let op: In de vakantie voegen Sport-BSO Valken en BSO Buitengewoon zich samen bij Sport-BSO Valken. Op vrijdag en woensdag is de
opvang van alle BSO's bij BSO Rakkers.

 

BSO Rakkers

BSO Rakkers is alle dagen geopend voor de kinderen van BSO Rakkers 

Brede school ’t Duyfrak

Luit Katlaan 7

2235 SN Valkenburg

Telefoon: 06331 752 33

E-mail: rakkers@kokkinderopvang.nl 

Sport-BSO Valken  

Sport-BSO Valken is geopend op maandag, dinsdag en donderdag voor de kinderen van Sport-BSO-Valken en BSO Buitengewoon.

Op de woensdagen en vrijdagen worden de kinderen opgevangen bij BSO Rakkers. 

Sportpark ’t Duyfrak

Duyfraklaan 7

2235 SL Valkenburg

Telefoon: 06176 664 90

E-mail: valken@kokkinderopvang.nl 

 

Huisregels vakantie-BSO 

Wij willen u vragen om uw kind vóór 9.30 uur te brengen en vanaf 16.00 uur op te halen. Op deze manier kunnen wij ons aan onze
planning houden. 
In de vakanties worden er extra workshops/ activiteiten aangeboden. Per activiteit wordt gekeken welke kinderen (op basis van
leeftijd) en hoeveel kinderen hieraan kunnen deelnemen.
Denk aan makkelijke kleding en goede schoenen, afgestemd op het weer en de activiteiten. 
Komt uw kind niet naar de BSO? Geef dit dan ruim van te voren maar uiterlijk voor 9 uur ’s ochtends aan ons door, bij voorkeur via
Jaamo of telefonisch.

 


