
Maandag 24 februari 2020

Creatief, sport en spel

Kunstenmakers, Sterren, Uitblinkers: 
Creatief met afvalmateriaal

Toppers en Talenten: 
Behendigheidspelletjes

Woensdag 26 februari 2020

Natuur

Opvang op BSO de Wereld

We brengen de lente is huis. Aan de slag met 
bolletjes en zaadjes.

Dinsdag 25 februari 2020

Natuur, media

Kunstenmakers, Sterren en 
Uitblinkers: Bezoek aan 

kinderboerderij de Korenmaat

Toppers en Talenten: Huiselijke dag, 
je mag in je onesie of pyjama

Vrijdag 28 februari 2020

Kunst en cultuur

We gaan de buurt opruimen en met de 
gevonden voorwerpen gaan we een 

kunstwerk maken!

Donderdag 27 februari 2020

Sport en spel, kunst en 
cultuur

Kunstenmakers, Sterren en Uitblinkers: Afvalrace, een 
estafette met afvalspullen. Wie is het snelste met 

opruimen?

Toppers en Talenten: High Tea en quizzen

BSO De Wereld

Pallas Atheneplein 2

06-20746016

06-55481953



Onze spelregels

• Houdt er rekening mee dat kleding vies kan worden. Denkt u aan makkelijk kleding passend bij de activiteit?

• Om ons te verplaatsen naar en van een activiteit maken wij gebruik van openbaar vervoer. Dit geven we aan in het vakantieprogramma met een bus-pictogram.

• Wij vragen iedereen om voor 9.00 uur op locatie te zijn voor een optimaal verloop van de activiteit van die dag. Wij vragen u om deze tijden aan te houden, zodat uw kind(eren) 
geen activiteiten hoeven te missen.

• Wijzigingen in dit vakantieprogramma worden voorbehouden vanwege mogelijk weersomstandigheden of dergelijke onvoorziene omstandigheden die van invloed zijn voor de 
opvang van uw kinderen.

• Onze activiteitenpijlers: sport en spel, creativiteit, kunst en cultuur, techniek en media, natuur

Belangrijke telefoonnummers

• BSO De Wereld Kunstenmakers, Sterren en Uitblinkers en BSO De Wereld Toppers en Talenten

• Gebiedsmanager Petra Willemsen op maandag 25 t/m  woensdag 26 februari  via 06 51485079

• Locatiemanager Jacqueline Peters op donderdag 27 en vrijdag 28 februari, j.peters@skar.nl of telefonisch via 06 53369564

• Teamcoördinator Marieke Nijs-Graefenhaijn, m.graefenhaijn@skar.nl of telefonisch via 06 11763811

• Centraal kantoor bij geen gehoor: 0900-2357527 (lokaal tarief)
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