
Onze spelregels

• Houd 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 aan 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. 

• Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen van de Toppers en Talenten tot 9.00 uur beneden (Sterren) gebracht wordenen vanaf 17 uur ook daar ophalen. Op woensdag en vrijdag is de opvang 
beneden op de groep De Sterren. Mocht het anders zijn dan zullen wij dit vermelden via het ouderportaal of via de toegangsdeur van de groepen.

• 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 06-20746016 en BSO De Wereld Toppers en Talenten 06-55481953

• Locatiemanager Ilse Leemreise 0629173295, tijdelijk vervanger Jacqueline Peters

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



Maandag 25 april

Koken

Woensdag 27 april

KONINGSDAG

GESLOTEN

Dinsdag 26 april

RUGBY

Ben jij klaar voor een stoere en 
vooral leuke sport? Trek makkelijk 

zittende kleding aan. Door een 
ervaren en enthousiaste rugbytrainer 

leer je alles over deze mooie sport.

Vrijdag 29 april

Lammetjes dag

Lente is ook huppelende 
lammetjes en schaapjes. Vandaag maken we 
een hele kudde. Wie maakt de schaapskooi 

en de herder?

Donderdag 28 april

Dromen

Je eigen dromenvanger maken, hoe leuk is dat!

Geef je dromen geen kans om je bang te maken.

Het is lang geleden dat we boven met de 
T&T kinderen hebben gekookt, we gaan 

los en dat gaan we vieren.

En heb je al ideeën!!??

Toppers & Talenten



Maandag 2 mei

GOOCHELAAR JOOST

Het is vakantie en dat komt Goochelaar 
Joost op de BSO vieren!

Zijn show zit zoals altijd vol met grappen, 
interactie en natuurlijk heel veel 

goocheltrucs!

Woensdag 4 mei

TIKTOK

Dansstudio Kerima komt op onze locatie 
om samen met jullie coole stoere TIK 

TOK dansjes te maken. Dansen jullie mee?Dinsdag 3 mei

Schaduw

Met figuren en licht kan je een hele 
leuke grappige landschappen maken.

Gebruik je fantasie.

Vrijdag 6 mei

Lente

Lente s taat centraal voor 
vandaag, waarin we kleurrijke hapjes 

zul len maken.

Donderdag 5 mei

Koken

We hebben de smaak te pakken, we gaan gewoon door 
met koken.

Wat hebben we gebakken en wat hebben we gegeten.

Kook je lekker mee? Ik denk het wel!

Toppers & Talenten


