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Deze herfstvakantie is er ook DOEN!9+ 
In Bloemendaal en Heemstede bieden wij op dinsdag en donderdag in de herfstvakantie DOEN!9+. 
 
Op deze groepen brengen we alle kinderen (die dat willen) van 9 jaar en ouder samen. Deze doelgroep heeft 
veelal behoefte aan meer uitdagende activiteiten en samenzijn met leeftijdgenoten. Op de reguliere locaties 
is het aantal 9 plussers in de vakanties vaak klein. Door hen samen te brengen op één groep, is hierin veel 
meer mogelijk. Samen met leeftijdsgenootjes plezier kunnen hebben, kunnen chillen en kunnen genieten van 
leuke activiteiten. 
 
Uiteraard is deelname vrijwillig en kunnen kinderen ook naar hun eigen locatie. Kinderen van 9 jaar en ouder 
die alleen in de vakanties komen, kunnen ook zelf kiezen om naar de 9+ groep of een reguliere 4-12 locatie 
te gaan. 
 
Opgeven voor één of meerdere dagen DOEN!9+ kan via de website: www.lespetits.nl/activiteiten. Geef uw 
kind uiterlijk voor 14 oktober op! Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. 
 

Praktische info DOEN! 9+:  
• De locaties zijn; de BSV in Bloemendaal en de Cruquiusweg (HBC terrein) in Heemstede. 
• Er zijn geen extra kosten aan verbonden als uw kind komt op de dagen dat u al opvang bij ons afneemt of 
wanneer u tegoedpunten hiervoor in kunt zetten. Wanneer het om een extra opvang dag gaat, betaalt u het 
reguliere BSO tarief voor extra opvang. Wanneer het gaat om losse vakantieopvang, betaalt u het tarief voor 
vakantieopvang. Onze tarieven vindt u op de website. 
• Kinderen die op di/do een plek bij ons hebben, hebben die dag voorrang op deelname, mocht de animo 
groter zijn dan het aantal plekken. 
• U kunt uw kind opgeven op beide 9+ locaties, ongeacht waar u woont of opvang afneemt. Wanneer u 
meerdere locaties invult, kunt u aangegeven naar welke locatie uw eerste voorkeur uitgaat. 
• U brengt en haalt uw kind in principe zelf op de 9+ locatie. 
 

Programma DOEN!9+ 
Bent u benieuwd naar onze activiteiten? Hieronder volgt een overzicht van het programma. Uiteraard heeft 
het weer invloed op de te organiseren activiteiten en dus is het mogelijk dat er wordt geschoven met het 
programma. Wilt u uw kind regenkleding meegeven? 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
Dinsdag 19 oktober 
 
Waarom veranderen herfstbladeren van kleur? Hoe 
laat je een spook dansen? We ontdekken de 
wonderen van de herfst met verschillende proefjes. 
 
We stropen onze mouwen op en gaan op ontdekking 
met de proeverij box van Van Kekem. Wat zal erin 
zitten? Wat kunnen we met deze ingrediënten 
maken? Aan de slag! 
 
Vervolgens gaan we de herfstgeuren opsnuiven in 
het bos en spelen we vlaggen roof. 

  
 

 

 

Donderdag 21 oktober 
 
Deze dag staat in het teken van Halloween. We gaan 
aan de slag met het uithollen van pompoenen en 
bakken gezonde muffins. We houden een GRIEZEL 
speurtocht met uitdagende opdrachten en er kunnen 
ook voor de originaliteit punten worden verdient!  
 
We sluiten de dag af met de Glow Zombie dans! we 
plakken Glow in the dark sticks op onze kleding en 
doen vervolgens het licht uit. Zodra je gaat dansen 
ziet het er mega cool en grappig uit! 
 
TIP: Trek donkere kleding aan vandaag, dan is het 
effect nog beter. 

 

 

  
 

  

 

  

 


