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Belangrijke vakantie-informatie  
 

Van 12 oktober t/m 16 oktober 2020 hebben alle scholen herfstvakantie. Tijdens vakanties is het mogelijk om uw kind bij BSO Baloe op te laten 
vangen. De pedagogisch medewerkers stellen altijd een leuk, uitdagend en gevarieerd activiteitenprogramma samen. 
 

Tijdens vakanties worden er locaties samengevoegd. In het onderstaande schema kunt u lezen welke stamgroep waar worden opgevangen. 
Wanneer u niet bekend bent met een vakantielocatie, kunt u natuurlijk alvast een kijkje komen nemen met uw kind(eren). U kunt daarvoor 
contact opnemen met de locatie voor een afspraak.  
 

BSO-locatie Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
WormerWieken Indianen 

Dwergen 
Reuzen (jongste kinderen)* 
Dreuzels (jongste kinderen)* 

Indianen 
Dwergen 
Reuzen (jongste kinderen)* 
Dreuzels (jongste kinderen)* 

 Indianen 
Dwergen 
Reuzen (jongste kinderen)* 
Dreuzels (jongste kinderen)* 

 

Weremere Draken 
Dino’s 
Cowboys 
Harpoen (jongste kinderen)* 
Wijdewormer 

Draken 
Dino’s 
Cowboys 
Harpoen (jongste kinderen)* 
Wijdewormer 

Draken 
Dino’s 
Cowboys 
Indianen 
Dwergen 
Reuzen 
Dreuzels 
Harpoen 
Wijdewormer 
Piraten 
Vikingen 

Draken 
Dino’s 
Cowboys 
Harpoen (jongste kinderen)* 
Wijdewormer 

Draken 
Dino’s 
Cowboys 
Indianen 
Dwergen 
Reuzen 
Dreuzels 
Harpoen 
Wijdewormer 
Piraten 
Vikingen 

Dorpsstraat 187 Piraten 
Vikingen 
Reuzen (oudste kinderen)* 
Dreuzels (oudste kinderen)* 
Harpoen (oudste kinderen)* 
 

Piraten 
Vikingen 
Reuzen (oudste kinderen)* 
Dreuzels (oudste kinderen)* 
Harpoen (oudste kinderen)* 
 

 Piraten 
Vikingen 
Reuzen (oudste kinderen)* 
Dreuzels (oudste kinderen)* 
Harpoen (oudste kinderen)* 
 

 

*De pedagogisch medewerkers maken een verdeling welke kinderen op welke vakantie-locatie worden opgevangen. Indien u niet weet bij 
welke locatie u uw kind moet brengen, kunt u dit navragen bij de pedagogisch medewerkers van de stamgroep van uw kind. 
 
De BSO-locaties zijn geopend van 7.00-18.15uur. In verband met de geplande activiteiten, verzoeken wij u uw kind(eren) vóór 9.30uur te 
brengen en na 17.00uur op te halen. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de pedagogisch medewerkers op de groep. 

 



Aanmelden/afmelden 
Wanneer u uw kind heeft aangemeld voor de vakantie-opvang, maar hij/zij komt toch niet, stellen wij het op prijs als u uw kind z.s.m. afmeldt. 
Op de dag zelf horen wij dat graag vóór 9.00uur. Zo kunnen wij op tijd eventuele aanpassingen maken en met ons programma van start.  
Wanneer u via de OuderApp een extra dag aanvraagt is de plaatsing pas goedgekeurd wanneer u hiervan een bericht ontvangt. Pas wanneer u 
een goedkeuring heeft ontvangen kunt u uw kind brengen.  
 

Uitstapjes en kleding  

In vakanties worden uitstapjes georganiseerd, waarvoor Baloe de kosten verzorgd. 
Denk eraan dat er beschermende kleding en goede, dichte schoenen worden aangedaan bij uitstapjes. De kleding kan vies worden met de 
uitstapjes!  
Bij slecht weer raden wij u aan om uw kind(eren) regenkleding en eventuele extra kleding mee te geven.  
 
Wij volgen de huidige richtlijnen van het RIVM betreffende de Corona-maatregelen. Het kan daardoor zijn dat wij last-minute een aanpassing 
moeten doen.  
 

BredeSchool activiteiten  

Maandag 12 oktober Sportmiddag bij de Spatter 
Graag gymschoenen meegeven. 
Wij verzoeken u vriendelijk om uw kind geen waardevolle zaken mee te geven. De Bredeschool en Baloe zijn niet aansprakelijk voor 
verlies/diefstal van persoonlijke eigendommen. 
 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.bredeschoolwormerland.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bredeschoolwormerland.nl/


Programma BSO WormerWieken 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 12-10 13-10 14-10 15-10 16-10 

Activiteit 
ochtend: 

Er op uit naar de 
natuurspeelplaats: het 
takkenbos.  

Koken: zelf appelmoes 
maken 

Sport en spelochtend Uitje: De tuin van 
kapitein Rommel - 
Castricum  
 
 
 

Koken: herfst 
kaneelkoekjes bakken 

Activiteit 
middag: 

Creatieve middag: met 
onze herfstschatten 
maken we een een mooie 
herfsttak. 

Sport en spel: een lekker 
actief workout spel met 
dobbelstenen. 

Creatieve middag: uilen, 
spinnen en paddestoelen 
knutselen. 

Speeltuin 
Koningsvarenflat 

Bijzonderheden Regenlaarzen mee!   Let op: opvang bij BSO 
Weremere  

Regenlaarzen mee!  
 
https://tuinvankapiteinro
mmel.nl/ 

Let op: opvang bij BSO 
Weremere  

 
 
 
 
 
 



Programma BSO Weremere 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 12-10 13-10 14-10 15-10 16-10 

Activiteit 
ochtend: 

Sport en Spel: 
spellencircuit 
 
Koken: groentesoep  

4+ Theaterdag  
 
Lunch: hotdogbroodjes 
 
6+ Uitstapje: strand Wijk 
aan Zee; vliegeren en 
strandjutten.  

Sport en spelochtend Creatieve ochtend: 
herfstboom knutselen  
 
Lunch: tosti’s  
 
 
 
 

Koken: herfst 
kaneelkoekjes bakken 

Activiteit 
middag: 

Brede School 
sportmiddag bij De 
Spatter.  
 
 

Creatieve middag: uilen, 
spinnen en paddestoelen 
knutselen. 

Koken: Appelmoes 
maken 

Speeltuin 
Koningsvarenflat 

Bijzonderheden Gymschoenen 
meenemen. 

    

 

 
 



Programma BSO Dorpsstraat 187 
Thema: Proefjes  
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 12-10 13-10 14-10 15-10 16-10 

Activiteit 
ochtend: 

Uitje: De Hoep in 
Castricum  

Proef: Tapas maken  
- Gevulde paprikas 
- Taartjes/quiche  
- Parmaham rolletjes  
- Ansjovis artisjokken  
 

Sport en spelochtend Proef: vuur maken in de 
vuurkorf. (Onder 
begeleiding van Pm'ers),  
 
Hoe ontstaat vuur?  

Koken: herfst 
kaneelkoekjes bakken 

Activiteit 
middag: 

Uitwaaien op het strand.  Proeven van al het 
lekkers.  

Creatieve middag: uilen, 
spinnen en paddestoelen 
knutselen. 

Proef: Een wolk in een 
fles. 

Speeltuin 
Koningsvarenflat 

 
Bijzonderheden Bij regenachtig weer:  

Regenlaarzen en 
regenjas mee.  
+ Setje schone kleding 
 
 
https://www.pwn.nl/bezoe
kerscentrum-de-hoep 

 Let op: opvang bij BSO 
Weremere  

 Let op: opvang bij BSO 
Weremere  

 
 


