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MEIVAKANTIE
KOM JE OOK SPELEN BIJ ONS OP DE BSO DEZE VAKANTIE?

DE EERSTE WEEK
WEEK 18

BSO 'T KROONTJE
SPORT EN SPEL
CREATIEF
LEKKER SPELEN
BUITEN
-

Maandag 3 mei: Vandaag gaan we creatief aan de slag
met verf. We gaan mooie schilderijen maken die we
daarna willen tonen in een heuse digitale tentoonstelling.
Dinsdag 4 mei: Vind jij een high tea ook zo gezellig?
Samen hapjes maken en daarna lekker opeten. Dat staat
vandaag op het programma. Met de kinderen vanaf 8
jaar gaan we vandaag ook nog op pad om optische
foto's te maken. Dat wordt leuk!
Woensdag 5 mei: Zorg je voor oude kleding vandaag en
laarzen of oude schoenen? Vandaag gaan we het bos in
voor een leuk bosspel. In de middag gaan we nog eigen
kraspapier maken.
Donderdag 6 mei: Bootcamp! Heb je daar wel al eens
over gehoord? Vandaag zullen we lekker actief bezig
zijn. Zorg je voor sportieve kleding? We hopen op een
lekker zonnetje vandaag, zodat de bootcamp buiten kan
plaatsvinden. Maak je spieren maar vast warm!
Vrijdag 7 mei: Ken jij het natuurspeelpark van Veghel
al? Daar kun je fijn klimmen en klauteren, waterdiertjes
zoeken en voetballen op het gras. Vandaag gaan we
daar spelen, en hopen op een lekker lentezonnetje zodat
we daar ook fijn kunnen picknicken :-)

DE TWEEDE WEEK
WEEK 19

BSO 'T KROONTJE
ALTIJD EEN FEESTJE
PANNENKOEKEN
SPEURTOCHT
LIPDUP
-

Maandag 10 mei: De kinderen van 8+ gaan vandaag een
lipdup maken, lekker swingen en zingen op toffe muziek.
Dat wordt leuk!! En voor onze jongste BSO toppers
hebben vandaag een leuke buitenbingo. Wij hebben er al
zin in!
Dinsdag 11 mei: Vind jij pannenkoeken ook zo lekker?
Dan heb je geluk, want vandaag mag je je eigen
pannenkoek bakken!
De jongens en meisjes van 4-6 jaar gaan op
kabouterspeurtocht. En de oudste kids gaan mee op
avontuur in de bossen van Eerde. Zorg dus vandaag
voor kleding die tegen een stootje kan.
Woensdag 12 mei: Vandaag gaan we happy stones
maken. Deze gaan we dan verstoppen in de omgeving
van 't Kroontje. Hopelijk vinden vele mensen onze mooie
stenen!
Donderdag 13 mei: Vandaag is het Hemelvaartsdag. Op
deze dag zijn we gesloten.
Vrijdag 14 mei: Mmmmmm, vandaag gaan we onze
eigen broodjes bakken. Dat wordt smullen!! Ook gaan we
vandaag nog een vet bouwwerk maken van bamboe.

