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Belangrijke vakantie-informatie   
 

Van 15 t/m 23 februari 2020 hebben alle scholen Voorjaarsvakantie. 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, gekoppeld aan een 
thema. 
 

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 
De Eendragt 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. 



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.   
 

Uitstapjes en kleding  

In vakanties worden uitstapjes georganiseerd, waarvoor Baloe de kosten verzorgd. 
Meer informatie over de georganiseerde uitstapjes kunt u aan de pedagogisch medewerkers op de groep vragen. Ook vindt u op onze website, 
onder het kopje vakantieprogramma, de links naar de websites van onze uitstaplocaties, zodat u en uw kind(eren) zich alvast kunnen inlezen en 
voorbereiden op de geplande uitstapjes.   
 

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.  
 

BredeSchool activiteiten   

Vrijdag 21 februari december, 13.30-16.30uur 
Kom meedoen met de Lentespelen in Sporthal Wormer. Er is weer heel veel keuze qua activiteiten: judo, volleybal, voetbal, kleuterklimbaan, 
krokodillenvijver, creatief, spelletjeshoek en Donald Duck-leeshoek.  
Alle kinderen die deze dag aanwezig zijn bij de BSO doen mee met de Lentespelen.  
De pedagogisch medewerkers zullen uiteraard zelf ook aanwezig blijven.  
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 De Eendragt  
Thema: Er zit muziek in! 
 
Ma 17/2 We starten de dag met het maken van een microfoon of een gitaar. In de middag houden we 

een muzikale playbackshow, waarbij onze zelfgemaakte voorwerpen gebruikt kunnen worden. 
 
Di 18/2  We maken lekkere, gezonde bananenbroodjes, waarbij wij goed luisteren hoe de oven ze bruin 

bakt. ’s Middags hebben we een sportieve middag in het speellokaal met o.a. stopdans en 
dansen rond de heksenketel. 

 
Wo 19/2 LET OP: OPVANG BIJ BSO WEREMERE 
 Help jij ’s ochtends mee met het maken van heerlijke superhelden-cupcakes? In de middag 

smikkelen we ze lekker op tijdens een geschminkte superhelden-teaparty. 
 
Do 20/2 Vandaag maken we een uitstapje naar Geversduin in Heemskerk. (locatie onder voorbehoud, 

afhankelijk van het weer). We luisteren welke dieren er rondlopen en vliegen, en met behulp 
van zoekkaarten doen wij een speurtocht naar de sporen van deze dieren. 

 
Vrij 21/2 LET OP: OPVANG BIJ BSO WEREMERE 
  ’s Ochtends hebben wij de Superhelden-actiebaan voor jullie klaar staan. 
  In de middag doen wij allemaal mee met de Bredeschool Lentespelen in de sporthal. 
 
 
 



Programma BSO Weremere 
Thema: Superhelden 
 
Ma 17/2 De Transformeermachine: je wordt getransformeerd tot een superheld! Bij het 

knutselbuffet kun je je eigen masker en superheldenarmband maken.  
In de middag kun je je geheime skills inzetten tijdens de Superhelden-actiebaan. 

 
Di 18/2  We houden met z’n allen een spannende competitie superhelden-sjoelen! 

De 4+kinderen doen ’s middags het Pawpatrol-kleurenspel. 
De 6+kinderen gaan lekker springen en klimmen bij De Wadden Sport- en spelwereld. 

  
Wo 19/2 Help jij ’s ochtends mee met het maken van heerlijke superhelden-cupcakes? In de middag 

smikkelen we ze lekker op tijdens een geschminkte superhelden-teaparty. 
 
Do 20/2 De 4+kinderen gaan samen met de kinderen van BSO De Eendragt op uitstapje naar Geversduin 

in Heemskerk. (locatie onder voorbehoud, afhankelijk van het weer). We luisteren welke dieren 
er rondlopen en vliegen, en we gaan als echte superhelden speuren naar sporen van deze 
dieren. 
De 6+kinderen maken in de ochtend een heerlijk superfood-buffet voor tijdens de lunch. En 
doen ’s middags de Superspelen bij de speeltuin aan de Koningsvarenstraat. 

 
Vrij 21/2 ’s Ochtends hebben wij de Superhelden-actiebaan voor jullie klaar staan. 
  In de middag doen wij allemaal mee met de Bredeschool Lentespelen in de sporthal. 
 



Programma BSO Dorpsstraat 187 
Thema: Superhelden 
 
Ma 17/2 We maken ’s ochtends lekkere, gezonde superwraps. In de middag gaan wij onze geheime 

vaardigheden testen bij De Wadden Sport- en speelwereld. 
 
Di 18/2  Laat jij deze ochtend je stripteken-skills zien?  

’s Middags doen wij een actief superhelden-parcours. 
 
Wo 19/2 LET OP: OPVANG BIJ BSO WEREMERE 
 Help jij ’s ochtends mee met het maken van heerlijke superhelden-cupcakes? In de middag 

smikkelen we ze lekker op tijdens een geschminkte superhelden-teaparty. 
 
Do 20/2 We maken onze eigen superheldenmaskers voor tijdens de Avengers-games. 
 
Vrij 21/2 LET OP: OPVANG BIJ BSO WEREMERE 
  ’s Ochtends hebben wij de Superhelden-actiebaan voor jullie klaar staan. 
  In de middag doen wij allemaal mee met de Bredeschool Lentespelen in de sporthal. 

 


