
 27 februari 2023 t/m 3 maart 2023

Voorjaarsvakantie bij 
Kinderopvang Baloe



Beste ouder(s), verzorger(s), 

Er staat voor de kinderen weer een divers programma klaar. 

Zo gaan wij onder andere met de oudste naar NEMO, met de jongste naar Speeltuin ‘de veilige haven’ in IJmuiden en gaan we 
richting de geitenboerderij. 

We gaan op piratentocht en naar het Zaans Natuur & Milieu Centrum waar een expositie is van ‘KLETSNAT’’, we gaan daar 
spelen in het darwinpark en slootdiertjes zoeken.

We krijgen een super leuke interessante les aangeboden over reptielen.
We gaan proefjes doen en allerlei experimenten en heel veel lekkere hapjes en drankjes maken.

Uiteraard zijn wij ook weer te vinden bij de BSA Lentespelen in de Sporthal en nog veel meer…

In het programma leest u voor welke locatie de activiteiten gelden en wat u mee moet nemen, denk aan oude kleding en als er 
een uitje is dat uw kind(eren) op tijd aanwezig zijn!

In de OuderApp ontvangt u foto’s van de activiteiten en wordt u op de hoogte gehouden over de uitjes en de laatste informatie. 

Wij hebben er zin in en kijken uit naar jullie komst!

Team BSO Baloe



Praktische informatie over de Voorjaarsvakantie

• BSO Weremere: is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag én vrijdag voor de kinderen van de basisscholen: 
Weremere en Het Schatrijk, de Eendragt kinderen van BSO 11 (6+). 
Op woensdag en vrijdag komen alle kinderen van alle locaties samen 
bij BSO Weremere 

• BSO Het Kasteel: is geopend op maandag, dinsdag en donderdag voor 
de kinderen van de basisscholen Wormerwieken en De Eigen Wijs, de 
Eendragt kinderen van BSO 13 (4+), de Harpoen en Wijdewormer. (4 
t/m 7 jaar)

• BSO hoofdlocatie, Dorpsstraat 187:  is geopend op maandag, dinsdag 
en donderdag voor de kinderen vanaf 8 jaar van alle basisscholen. 

• BSO Wijdewormer: is GESLOTEN

• Let op! Op woensdag en vrijdag worden alle kinderen van alle 
locaties opgevangen bij BSO-locatie Weremere.
(adres: Kameelstraat 26, 1531 EK Wormer)



Voorjaarsvakantie

● Adres: Dorpsstraat 187 1531 HD Wormer

● Telefoonnummer: 075-6429928

● Geopend op maandag, dinsdag en donderdag.

● Let op! Woensdag en Vrijdag is BSO Hoofdlocatie gesloten. 
Op de woensdag en vrijdag worden alle kinderen opgevangen op 
BSO- locatie Weremere (Kameelstraat 26 1531 EK Wormer) 

BSO 
Hoofdlocatie 



Maandag 27-2 Dinsdag 28-2 Woensdag 1-3 Donderdag 2-3 Vrijdag 3-3

WE GAAN 
VANDAAG NAAR 
NEMO!!!!

We vertrekken op 
tijd dus zorg dat je 
vóór 10.00uur 
binnen bent.

Annemieke van 
het Zaans Natuur 
Milieu Centrum 
(ZNMC) komt op 
visite met 
verschillende 
soorten reptielen.

Let op! 
Vandaag zijn we 
samengevoegd 
met alle locaties 
op BSO 
Weremere

We gaan iets heel 
leuks doen!! 
We maken een lijf 
van puur natuur.
Klinkt gek he! 
maar wordt super 
leuk.

Let op! 
Vandaag zijn we 
samengevoegd met 
alle locaties op BSO 
Weremere

Na ons uitje gaan 
we nu zelf aan de 
slag op de BSO. 
We gaan 
verschillende 
proefjes doen met 
ingrediënten uit de 
natuur, en maken 
ons eigen natuur 
laboratorium.

We spelen een 
spel genaamd:
Land-Lucht-Water
Je moet zo snel 
mogelijk een dier 
noemen die in de 
lucht, op het land 
of in het water 
leeft.
Maar let op! Het is 
niet zo makkelijk 
als je denkt. 

We gaan een 
lekker hapje 
maken maar 
daarvoor hebben 
we een goede 
snijtechniek nodig. 
Want we maken 
aardappeltwisters.
Om 14.30 uur 
gaan we naar 
Lentespelen in de 
sporthal.

Week 1
BSO Hoofdlocatie 187
Dit programma bieden wij aan voor alle 8+ kinderen van alle 
locaties.



BSO Het Kasteel
Voorjaarsvakantie
 

• Adres: De Balk 2a 1531 PS te Wormer

• Telefoonnummer: 075-7200623

• Geopend op maandag, dinsdag, donderdag.

• Let op! Woensdag en Vrijdag is BSO het Kasteel gesloten.
Op de woensdag en vrijdag worden alle kinderen opgevangen 
op BSO-locatie Weremere (Kameelstraat 26, 1531 ek 
Wormer)

https://www.bing.com/local?lid=YN8000x501837786&id=YN8000x501837786&q=Openbare+Basisschool+Weremere&name=Openbare+Basisschool+Weremere&cp=52.49605941772461%7e4.813179969787598&ppois=52.49605941772461_4.813179969787598_Openbare+Basisschool+Weremere
https://www.bing.com/local?lid=YN8000x501837786&id=YN8000x501837786&q=Openbare+Basisschool+Weremere&name=Openbare+Basisschool+Weremere&cp=52.49605941772461%7e4.813179969787598&ppois=52.49605941772461_4.813179969787598_Openbare+Basisschool+Weremere


Maandag 27-2 Dinsdag 28-2 Woensdag 1-3 Donderdag 2-3 Vrijdag 3-3
We gaan een proefje 
doen met 
scheerschuim.
Hoe lekker om met je 
handen in de 
scheerschuim te 
kneden, en wat gebeurt 
er als je er kleurstof bij 
doet en daarna leggen 
we er een blaadje 
papier bovenop.

We maken een hele stoere 
zelf getekende plattegrond 
en zoekkaart. Zo weten we 
van te voren wat we 
allemaal kunnen zien in de 
speeltuin want we gaan 
naar: Speeltuin ‘de veilige 
haven’ in IJmuiden.

Let op! 
Vandaag zijn we 
samengevoegd 
met alle locaties op 
BSO Weremere 

Kom allemaal 
verkleed als piraat!!!
We gaan op zoek 
naar piraten spullen. 
Wat is er allemaal in 
de natuur te vinden? 
De schatkaart brengt 
ons hopelijk naar de 
REUZE bellenblaas.

Let op! 
Vandaag zijn we 
samengevoegd 
met alle locaties 
op BSO 
Weremere 

Vind jij een boterham 
saai? Dan heb je deze 
nog niet gezien! 
We maken een 
grappige dieren 
boterham.

Eet smakelijk! 

Hier kun je klimmen, 
glijden, verstoppen en heel 
veel plezier maken.
Deze speeltuin staat 
bekend om zijn GROTE 
HOGE uitkijktoren.

We vertrekken rond 13.00uur 
en zijn tussen 16.30/17.00uur

We maken voor in de 
middag een Piraten 
Punch. 
Een stoer piraten 
drankje met 
zelfgemaakte ice tea.
Om 12.30 uur gaan 
we naar Lentespelen 
in de sporthal.

Week 1 
BSO Het Kasteel
Dit programma bieden wij aan voor de 4+ kinderen.



Maandag 27-2 Dinsdag 28-2 Woensdag 1-3 Donderdag 2-3 Vrijdag 3-3

Een experiment 
om een kleine 
tekening te laten 
bewegen in water. 
Ben jij benieuwd 
hoe? Doe mee!

We maken 
miniatuur 
museum van 
een lege 
schoenendoos.

Let op! 
Vandaag zijn we 
samengevoegd 
met alle locaties 
op BSO Weremere 

Naar het 
Amsterdamse 
Bos en naar de 
geitenboerderij.

Let op! 
Vandaag zijn we 
samengevoegd 
met alle locaties 
op BSO Weremere

Maak met je team 
jullie eigen bunker 
voor bunkertrefbal 
in de gymzaal.

Weet jij de andere 
partij uit te 
schakelen. 
We tellen af.. 
3..2..1 GO!!!!

Om 14.30 uur 
gaan we naar 
Lentespelen in 
de sporthal.

Alle spulletjes 
die we hebben 
gevonden en 
verzamelt in het 
bos gaan we 
gebruiken bij 
ons 
experiment: 
Drijven of 
zinken.

Week 1   
BSO Het Kasteel
Dit programma bieden wij aan voor de 6+ kinderen.



BSO Weremere 
Voorjaarsvakantie

• Adres: Kameelstraat 26 ,1531 EK Wormer

• Telefoonnummer: 075-6420189

• Geopend maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

• Let op! BSO WEREMERE is de gehele week geopend.
Op woensdag en vrijdag komen alle locaties samen bij BSO 
WEREMERE.



BSO Weremere
Dit programma bieden wij aan voor de 4+ kinderen.

Maandag 27-2 Dinsdag 28-2 Woensdag 1-3 Donderdag 2-3 Vrijdag 3-3

We trekken de wijk 
in op zoek naar 
natuurschatten.
Wat ligt er allemaal 
op ons speelterrein, 
we verzamelen het 
en gaan dan kijken 
wat we er mee 
kunnen doen.

Bouwen met 
magisch zand.
Lekker knoeien, 
een kunstwerk 
van zand!
Om 12.30 uur 
gaan we naar 
Lentespelen in de 
sporthal.

We gaan naar de 
expositie van kletsnat 
in het ZNMC en 
daarna nog 
waterdiertjes zoeken 
in de sloot.
En NATUURLIJK nog 
even lekker spelen in 
de natuurspeeltuin.

Vandaag spelen we 
samen met de 6+ 
groep van de 
Weremere het 
doordraai spel.Jullie 
krijgen allemaal een 
kaart met daarop wat 
je vandaag allemaal 
kunt doen.

We splitsen de 
dag, eerst gaan 
we in pyjama of 
onesie rustig 
opstarten dus 
neem je 
favoriete boek 
mee.

Vind jij een 
boterham saai? 
Dan heb je deze 
nog niet gezien! 
We maken een 
grappige dieren 
boterham.

Eet smakelijk! 

Na al dat sporten 
hebben we vast 
trek gekregen.
Trek je oven 
handschoenen 
aan, want we 
maken gezonde 
groentechips, ook 
hebben we een 
bananen variant.

Een gezond hapje in 
een filodeeg zakje.

Als je de zoemer 
hoort mag je naar de 
volgende activiteit. 

Ik ben heel benieuwd 
of jij je kaart vol krijgt 
en alle stickers hebt 
kunnen verzamelen.

Maar na de 
lunch begint de 
sportmiddag.
Kleed je om in je 
sporttenue, dan 
zien we je bij de 
start!

Week 1



Week1
BSO Weremere
Dit programma bieden wij aan voor de 6+ kinderen.

     Week1
Maandag 27-2 Dinsdag 28-2 Woensdag 1-3 Donderdag 2-3 Vrijdag 3-3

Trek je oude 
kleren aan en zet 
je beschermbril 
op want vandaag 
gaan we allemaal 
proefjes doen.

We gaan iets heel 
leuks doen!! 
We maken een lijf 
van puur natuur

Klinkt gek he! 
maar wordt super 
leuk.

De 4+ groep gaat 
naar een expositie 
van ‘kletsnat’ in het 
ZNMC wij sluiten 
hier later bij aan.

Want wij gaan 
slootdiertjes 
zoeken.

We spelen 
vandaag het 
doordraai spel,
jullie krijgen 
allemaal een kaart 
met daarop wat je 
vandaag allemaal 
kunt doen.

Raad de code 
van het 
wetenschapsspel 
maar dan moet je 
wel alle vragen 
goed 
beantwoorden.

1.Prik je 'm lek, 
ja of nee?
2.Drijvende 
tekeningen.
3.Kettingreactie
4.Natuurlijke soep
5.Zwemmende 
pepers

Maar dit is niet 
alles, want we 
gaan vandaag op 
bezoek bij de 
hoofdlocatie.
Daar wordt een 
hele leuke les 
aangeboden met 
reptielen en 
verschillende 
dieren.

En NATUURLIJK 
nog even lekker 
spelen in de 
natuurspeeltuin.

Als je de zoemer 
hoort mag je naar 
de volgende 
activiteit. 

Ik ben heel 
benieuwd of jij je 
kaart vol krijgt en 
alle stickers hebt 
kunnen 
verzamelen.

Misschien besluit 
de wetenschap 
dat we er nog 
even gezellig op 
pad gaan met 
een groepje.

Samen bedenken 
we dat wel want 
dat is zoveel 
leuker!



Kinderopvang Baloe wenst iedereen heel 
veel plezier in de Voorjaarsvakantie!


