
DOEN9+!  

Vakantie bij Les Petits speciaal voor 9-12 jaar 
 
 

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. 

 

 
 
Dinsdag 26 april: Kids Fun Festival 
 

Een hele dag vol plezier met het Kids Fun Festival. 

We hebben een dagvullend programma vol met allerlei 

activiteiten. Of je nu snel bent of sterk, goed kan puzzelen of 

engelengeduld hebt. Ieders talent wordt aangesproken tijdens 

dit grappige sportevenement. 

 

 

 

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. 
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Dinsdag 3 mei: Mozaïek kunst 
 

Kruip in de huid van een kunstenaar en ontdek je talent! Welke 

vormen en kleuren vind jij mooi? Maak je eigen kunstwerk en 

ontdek hoe het is om je eigen kunstwerk te maken. 

 

 

 

Donderdag 5 mei: Natuurfotografie 
 

Natuurfotografie is erg populair en daarom gaan wij samen 

eropuit, lekker de natuur in! 

Kom op de fiets zodat we in NP Zuid-Kennemerland op zoek 

kunnen naar de mooiste plaatjes. 

Wat komen we 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 

 

 

 


