
DOEN!  

Vakantie vieren bij Les Petits  
 

Durven, Ontdekken, Ervaren en Nagenieten: kortom DOEN! 
 

Wij bieden dagelijks gerichte en uitdagende activiteiten aan, toegespitst op de verschillende 

interesses en leeftijden van de kinderen. Hierbij is ons uitgangspunt dat wij het vakantieprogramma 

zo optimaal mogelijk zullen realiseren. De kinderen mogen ook in vakanties altijd zelf kiezen waar ze 

aan mee willen doen! Verder organiseert onze vestiging in de voorjaarsvakantie weer verschillende 

uitjes. Ook met minder goed weer zullen wij naar buiten gaan. Houdt u rekening met kleding die vies 

mag worden en warm genoeg is. 

 

Openingstijden 

De openingstijden van de BSO in de vakantie zijn van 07:30-18:30 uur. Omdat de kinderen over 

het algemeen later starten in de vakanties, vraagt de groepsleiding u om specifiek door te geven 

als uw kind voor 8:00 uur komt, zodat wij hier rekening mee kunnen houden met het maken van 

het personeelsrooster. Wilt u uw kind voor 09:30 uur brengen i.v.m. de start van ons programma? 

Wanneer dit niet lukt wilt u ons dan bellen, dan kunnen we per dag kijken wat mogelijk is. 

 

Maandag 25 april: Van top tot teen! 
Bodypercussie is muziek maken met je lichaam. Denk 

bijvoorbeeld aan klappen met je handen. Voor de jongste 

kinderen is het leuk om geluid te maken door met je voeten op 

de grond te stampen. Of zachtjes op je borst te slaan. Ben je al 

wat ouder dan kun je met je tong tegen je gehemelte klikken, 

knippen met je vingers of beatboxgeluiden maken. Beatbox is 

met je lippen, stembanden en tong muziek maken. Je kunt 

verschillende geluiden nadoen. Zoals drumgeluiden, robotgeluiden en blaasinstrumenten. Ontdek 

welke geluiden jij met je lichaam kunt maken! 

Creatief met verf; Niet ieder kind vind verf tussen de tenen prettig. Bij deze activiteit kan je toch met 

je voeten door de verf lopen, zonder vies te worden!  Pak de voeten in met bubbeltjes plastic, doop 

ze in de verf en lopen maar. Het is echt een aanrader om samen veel plezier te maken!  

 

Dinsdag 26 april: Koningsspelen 
Het belooft een sportieve en creatieve dag te worden 

vandaag. Er is een knap staaltje kunst voor nodig om alle 

onderdelen tot een goed einde te brengen. 

Gooien, mikken, rennen allerlei verschillende vaardigheden 

komen aan bod. We gaan vooral heel veel plezier maken 

met elkaar ! 

En wat dacht je van een leuke Challenge?! Maak met je vestiging een eigen koningslied, neem dit op 

en deel het met elkaar!  
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Woensdag 27 april: Koningsdag 
Vandaag zijn wij gesloten en wensen iedereen een fijne 

Koningsdag. 

 

 

 

 

 

Donderdag 28 april: Kunstroute 
Heb jij een super-speur-brein? En een grote speurneus? Ga dan 

samen op onderzoek uit en voer de opdrachten van de 

speurtocht uit. Het beloofd een ware ontdekkingstocht te 

worden. 

 

Vrijdag 29 april: Uitje in de natuur 
Natuurfotografie is erg populair en is een leuk uitje met een 

doel. Heerlijk naar buiten en het werkt ook nog eens 

ontspannend. Met elkaar gaan we mooie foto’s maken van de 

natuur. Wat kom je tegen in de natuur en waar kun je op letten 

voor het maken van de mooiste natuurfoto’s? Wij hebben tips!  

Raar maar waar  

In de categorie Raar Maar Waar draait het om opmerkelijke 

foto’s. Plaatjes waarbij je net wat langer moet kijken om te zien 

wat het nou is. Zo’n foto maken is niet al te makkelijk, maar als 

je de instructie video hebt gezien gaat het vast 

 

Maandag 2 mei: Mondriaan kunst 
De zwarte lijnen en gekleurde vlakken van Piet Mondriaan zijn 

wereldwijd bekend. Ook kinderen zijn er door geboeid. Ze 

kunnen vandaag zelf aan de slag als een ware Piet Mondriaan. 

Mondriaan Move We schudden onze heupen los tijdens deze 

Mondriaan move! Ga tegenover elkaar staan in de vakken van  

Mondriaan en concentreer je goed. Als je ziet wat jouw 

danspartner doet, doe dit dan na!   
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Dinsdag 3 mei: Kunst & Kitchen 
We maken kunst van zaden, bonen, rijst. Hiervoor gebruiken we 

een mandala kleurplaat. Kinderen oefenen met symmetrie, door 

zelf te doen en te ervaren. 

We doen proefjes en ontdekken de kunst van de keuken! 

 

 

 

Woensdag 4 mei: Vormen en kleuren hinkelbaan 
We gaan een vormen en kleuren hinkelbaan maken. Hiermee 

kunnen kinderen oefenen met het leren herkennen van de 

verschillende vormen en kleuren en tegelijkertijd oefenen ze ook 

hun grove motoriek. 

De oudste doelgroep gaat aan de slag met het maken van een 

Twister hinkelbaan. Dit is een behendigheidsspel dat we samen 

maken en om het vervolgens te spelen. Goed om de oog- 

handcoördinatie eens goed te oefenen, maar vooral een heel leuk 

en hilarisch spel om samen met de kinderen te doen.  

 

Donderdag 5 mei: Vrij en blij! 
We maken abstracte kunst van karton. Iedereen is vrij om te 

maken wat hij of zij wil. 

Het Beeldenmuseum  

De kinderen mogen vandaag aan het werk als standbeeld in een 

beeldenmuseum. Samen verzinnen ze wat voor museum dit is. 

Een museum met dieren, een museum over het circus, een 

filmmuseum... Overdag moeten de standbeelden ontzettend goed stil staan. Ze mogen niet eventjes 

krabben of een voet verzetten, maar 's nachts, als de gasten naar huis zijn, komen de standbeelden 

tot leven. Er is alleen één probleem... de chagrijnige nachtbewaker. 

Nieuwsgierig hoe dat afloopt? Doe zelf mee! 

 

Vrijdag 6 mei: Levend schilderij 
Aan de hand van een schilderij wordt er een tableaux-vivant 

gecreëerd door de kinderen. 

Een tableaux-vivant is een groep personen of persoon die 

poseren als beeldengroep of als levend schilderij. Het is een 

vorm van toneel waarbij de kinderen in een fraaie of 

karakteristieke pose zwijgend iets uitbeelden. Van te voren 

wordt er geoefend welke poses je kunt aannemen en vanuit welke hoek je moet fotograferen. 

Natuurlijk zijn er de nodige kostuums en attributen aanwezig om er een waar kunst spektakel van te 

maken. 


