
Voorjaarsvakantie bij 
Kinderopvang Baloe!



Praktische informatie noodopvang 
BSO
Wanneer u een vakantiecontract bij ons afneemt en u heeft recht op noodopvang, dan kunt u gebruik maken van de noodopvang in de 
voorjaarsvakantie. In dit vakantieprogramma leest u welke locaties er geopend zijn en wat u van ons kan verwachten.
Noodopvang locaties 

•  BSO De Eendragt: BSO De Eendragt is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend voor kinderen van basisschool De 
Eendragt (4 t/m 12 jaar). Op woensdag voegt de groep samen met BSO Wormerwieken, u kunt uw kind(eren) dan naar deze locatie 
toe brengen (De Balk 2a, 1531 PS te Wormer). Deze wijziging staat ook in het activiteitenschema opgenomen.  

•  BSO Weremere: BSO Weremere is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend voor de kinderen van basisschool Weremere. 
Op woensdag zijn er geen aanmeldingen binnengekomen voor noodopvang, de locatie is dan gesloten. Deze wijziging staat ook in 
het activiteitenschema opgenomen.  

•  BSO Wormerwieken / De Eigen Wijs: BSO Wormerwieken / De Eigen Wijs is van maandag t/m vrijdag geopend voor de kinderen van 
basisschool De Harpoen, De Eigen Wijs en Wormerwieken. Op woensdag komen de kinderen van basisschool De Eendragt ook naar 
deze locatie. Deze wijziging staat ook in het activiteitenschema opgenomen.  

BSO De Harpoen, BSO Wijdewormer en BSO hoofdlocatie op Dorpsstraat 187 zijn gesloten in de voorjaarsvakantie voor noodopvang.  
De kinderen worden zoveel mogelijk per basisschool opgevangen, voor meer informatie over de corona maatregelen verwijzen wij u naar 
het ‘Protocol Veilig Open’ dat onlangs met u gedeeld is.  
 
Hoe de BSO na de voorjaarsvakantie wordt vormgegeven is nog onzeker. Kinderopvang Baloe wacht de persconferentie van dinsdag 23 
februari af. Zodra wij meer informatie verkrijgen, zullen wij u informeren. Heeft u vragen over de noodopvang, dan kunt u een e-mail 
sturen naar planning@kinderopvangbaloe.nl  



BSO De Eendragt
Maandag
22 feb.

*Dinsdag
23 feb.

Woensdag
24 feb.

Donderdag
25 feb.

Vrijdag
26 feb.

Eetbare 
sneeuwpoppen 
maken 

We trekken onze 
wandelschoenen 
aan en gaan op 
speeltuintjes 
jacht!


Op woensdag is 
BSO De Eendragt 
gesloten. Er wordt 
samengevoegd 
met BSO 
Wormerwieken/
De Eigen Wijs (De 
Balk 2a, 1531 PS 
te Wormer).

Zelf bellenblaas 
maken



De hele dag 
is het 
proefjesdag!

Sneeuwpoppen 
knutselen.

Vogelhuisjes 
maken

Aan de slag met 
onze eigen 
gemaakte 
bellenblaas! 




BSO Weremere 
4-6 jaar Winterfun!

Maandag
22 feb.

Dinsdag
23 feb.

Woensdag
24 feb.

Donderdag
25 feb.

Vrijdag
26 feb.

Winterbubbels/
zeepsop

Egels maken van 
eierkoeken.


Sneeuwpop 
smoothies 

Pizza fun koken 


Sneeuwpop 
race 

Waterbingo! 


Activiteit in de 
beweegruimte

Speurtocht Olaf Winterspelletjes
in de gymzaal  


Middag tosti 
maken 
winterdieren 
 
Tik spel: pas 
op voor de 
ijsbeer!
 




BSO Weremere 6-12 jaar 
Winterfun!

Maandag
22 feb.

Dinsdag
23 feb.

Woensdag
24 feb.

Donderdag
25 feb.

Vrijdag
26 feb.

Winterse soep 
maken 
kookactiviteit 

Wintersticks / 
ijsstokjes  
 


Sneeuwpop 
smoothies 
 


Ochtend 
Pizza fun 


Sneeuwpop race 
 


Winterbingo 
+4 aanwezig
 


Winterspelletjes 
buiten op het 
plein

Sneeuwpop 
bouwen/ maken 
van blokken 

Winterspelletjes 
in de gymzaal 

Tosti maken 
winterdieren 



Maandag
22 feb.

Dinsdag
23 feb.

Woensdag
24 feb.

Donderdag
25 feb.

Vrijdag
26 feb.

Luchtballonnen maken 


Ballon raketten maken 
 
Gebakken lucht 


Vliegers knutselen
 


Parachute maken 
knutselen 

Proefjes dag, 
Luchtproefjes 


Obstakelrun 
voetjes in de lucht

Samenwerkingsspel in 
de beweegruimte!

Vliegeren met de 
gemaakte vliegers 
 


Vliegen erop uit naar 
het (Wilhelminapark 
Wormerveer)

Luchtproefjes

BSO Wormerwieken / De Eigen 
Wijss



Kinderopvang 
Baloe wenst 
iedereen een fijne 
voorjaarsvakantie!  


