
Maandag 24 oktober 

Op visite bij sportkracht

Vandaag gaan we naar sportkracht. We 
lopen naar hun terrein; Arnhemse boys.

Hier zullen we ontvangen worden en 
allerlei activiteiten aangeboden krijgen.

Wat we precies gaan doen is nog een 
verrassing.

Woensdag 26 oktober

Boekenpompoen

Vandaag zijn we in de lokalen van 
Bezemstelen en Helsenhuys. Hier gaan we van 

oude boeken een pompoen maken.

Dinsdag 25 oktober

Boswandeling & 
herfstmonster maken

Na heerlijk struinen door het bos is 
het tijd voor de herfstmonsters! Heb 
je zin om heerlijk met je handen in de 

klei te werken of wil je liever 
schilderen of plakken en knippen. Het 
kan allemaal. Wie maakt het mooiste , 

gekste, grappigste herfstmonster.

Vrijdag 28 oktober

Schminken en haarwraps

Vandaag zitten we in de lokalen van 
Bezemstelen en het Helsemhuys. Schminken, 

tattoo, nagellak of een haarwrap…vandaag 
kan dat allemaal zodat jij stralend het 

weekend in gaat!

Donderdag 27 oktober

Game ochtend

Burcht&Ridders: Welkom bij het circus

Draken & Teenz: kraak de code

Na een ochtendje gamen is het tijd om erop uit te gaan. 

De burcht & Ridders gaan aan de slag met de 
circusartiesten van circus Factory bij Thialf.

Draken & Teenz gaan aan de slag met verschillende 
opdrachten, kraak de codes en ga  opzoek naar de 

oplossing, dit word gedaan in Rozet Arnhem centrum.

BSO Toverburcht
Meikers 3 Arnhem



Er zijn deze vakantie weer uitstapjes waarbij we gebruik maken van het OV. Wij vragen u dan ook om voor 9.00 uur op locatie te zijn
voor een optimaal verloop van de activiteit van de dag.

Houd er rekening mee dat kleding tijdens de uitstap/activiteit vies kan worden, denk aan makkelijk zittende kleding voor tijdens de activiteit.

Wijzigingen in dit vakantieprogramma worden voorbehouden vanwege mogelijke weersomstandigheden of onverziene omstandigheden die van invloed kunnen zijn voor de 
opvang van uw kinderen

Draken en Teenz voegen samen met de groepen Ridders en Burcht: aan de achterkant van de school, via brandtrap te bereiken. Hun programma staa t op één flyer

Mocht u gebruik maken van de woensdag en/of vrijdag, de opvang vind plaats bij de lokalen van Heksenhuys en Bezemstelen

Tevens voegt de locatie Rivers samen met de groepen van Tovenaars, Bezemstelen en heksenhuys

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

Belangrijke telefoonnummers BSO Toverburcht:
- Tovenaars, Bezemstelen,

heksenhuys: 06-11428431
- Ridders, Burcht: 06-21890466
- Draken, Teenz 06-11366910

Saskia Toonen;Teamleider 06-29670167


