


27 februari t/m 03 maart
DOEN9+ voorjaarsvakantie 2023

DOEN9+ voorjaarsvakantie 2023
We gaan op reis, van de Noordpool tot aan de Zuidpool. Wat kom je daar tegen? Welke dieren
leven er allemaal op deze polen? We leren het tijdens deze bere-COOLe week. Trek je winterse
kleding uit de kast en kom snel naar de BSO. We gaan op poolexpeditie!

Ook deze schoolvakantie organiseert Les Petits in Bloemendaal, Aerdenhout en in Heemstede
een DOEN! 9+ BSO speciaal voor kinderen van 9 jaar en ouder. Een plek waar onze 9+ers tijdens
de vakantie deel kunnen nemen aan uitdagende activiteiten. Samen met leeftijdsgenootjes plezier
hebben! Bent u benieuwd naar onze activiteiten? Hieronder volgt een overzicht van het
programma. Het is mogelijk dat er nog wat wordt geschoven met het programma door onvoorziene
omstandigheden. Is uw kind 9 jaar of ouder en wil hij/zij ook één of meerdere dagen naar de
DOEN! 9+ BSO? Op onze website vindt u meer informatie en het inschrijfformulier. U kunt nog
aanmelden tot 24 februari. Kinderen die een Les Ecoles 52 weken contract hebben, worden
automatisch aangemeld voor DOEN9+! NB: doordat wij met grotendeels met verticale groepen
werken, kunt u deze brief ook ontvangen terwijl uw kind nog geen 9 jaar 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 28 februari
Alpen kwartet
Dit kwartet spel kun je spelen als een normaal spel maar ook in een coole ren variant.
Verzamel jij de meeste gletsjers of wintersporten?

IJzige kunst
We gaan naar buiten op zoek naar natuurlijke materialen die we kunnen gebruiken voor
onze ijzige kunst. Zou het weer een beetje meewerken of moet de diepvries ons een
handje helpen?

Gezonde eierkoeken met groente
Gezond en wel gewoon zoet van smaak dankzij de appelmoes. Dus, klaar om te bakken?

Donderdag 2 maart
Levend Party & Co Wintereditie
Ken jij het spel Party & Co? Dit keer gaan we het levensgroot spelen. En niet in de
'gewone' variant, maar in de wintereditie!

Lawine proefje
Weet jij wat een lawine is? We gaan onderzoeken hoe een lawine ontstaat en wat de
grond eronder hiermee te maken heeft. Zijn jullie er klaar voor?!

Wasknijper skiërs
Heb je ook zoveel zin in een wintersportvakantie? Wij creëren onze eigen
wintersportsfeer en maken deze kleurrijke skiërs van wasknijpers.

 


