
                                
 

 

 

 
Maandag 19 oktober 

In de ochtend doen we mee met een vossenjacht georganiseerd door S4K, voor alle leeftijden. In de 
middag zijn er creatieve en sportieve activiteiten in het thema kriebelbeestjes.  

 
 

Dinsdag 20 oktober 
In de ochtend gaan de kinderen onder de 7 jaar opdrachten met lego doen, zoals bijvoorbeeld een 
huis, kever of brug bouwen. De kinderen boven de 7 jaar gaan op zoek naar kriebelbeestjes in het 

bos. Welke diertjes komen tevoorschijn in de herfst?  
In de middag gaan de kinderen onder de 7 jaar naar de voorstelling Mijn Opa Is Astronaut in theater 

Rabarber. De kinderen boven de 7 jaar gaan dan opdrachten met lego doen. 
 

Natuur:  
Vandaag spelen we Expeditie Robinson. In de ochtend gaan we teams maken en een mascotte voor 

ons team. We maken vuur en bakken een broodje. We doen heel veel Expeditie Robinson spellen. 
Welke team zal er winnen?! 

 

Woensdag 21 oktober 
In de ochtend maken we lekkere herfstkoekjes, die we in de middag kunnen opeten! Na de lunch 

gaan we appels en peren plukken in Olmenhorst. Deze mogen mee naar huis, lekker! 
 

Donderdag 22 oktober 
In de ochtend zijn er creatieve en sportieve activiteiten in het thema kriebelbeestjes. In de middag 

gaan de kinderen onder de 7 jaar op zoek naar kriebelbeestjes in het bos. Hoeveel diertjes zien we? 
Wat doen deze diertjes in de herfst? De kinderen boven de 7 jaar gaan gezellig naar de Robin Hood 

speeltuin, waar de kinderen kunnen klimmen, springen, slingeren en natuurlijk spelen. 
 

Natuur:  
Vandaag gaan we water filteren en eten we als lunch een broodje gezond. In de middag komt S4K 

en hebben we een survival parcour. 
 

Vrijdag 23 oktober 
We gaan naar het Westerduinpark, een mooi natuurgebied met veel planten en dieren. Lekker 

wandelen en veel spelen. In de middag gaan we daar picknicken, met gezonde snacks en broodjes. 
 
 

Kom jij ook naar deze EigenWijze vakantie?! 

 
 
 

EigenWijze herfstvakantie  



                                
 
 
 
 

Belangrijk om te weten: 
 

In de vakantie zijn wij geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur (op aanvraag en tegen extra 
tegoed/ betaling tot 18.30 uur). 

 

Wilt u uw kind uiterlijk om 09.30 uur brengen, dan kunnen wij op tijd met ons 
programma beginnen. 

 

Alle activiteiten starten en eindigen op het Schilpkasteel. Het Reflekspaleis en de Natuur 
en Avontuur zijn de gehele vakantie gesloten. 

Echter is op dinsdag en donderdag bij voldoende aanmeldingen BSO Natuur en Avontuur 
geopend. Mocht u uw kind(eren) hiervoor hebben opgegeven, dan kunt u uw zoon/dochter hier 

brengen en halen. 
 

Komt uw kind naar de Eigenwijze opvang om mee te doen met de leuke activiteiten? 
Vergeet dan niet om uw kind aan te melden via EigenWijs/Konnect vóór 12 oktober. Aanmelden na 

die datum kan natuurlijk ook; deelnemen aan de workshops/uitstapjes is dan niet gegarandeerd en 
uw kind kan alleen komen als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Heeft u uw kind niet aangemeld, dan 

verwachten wij uw kind niet. 
 

Kinderen die niet op de BSO Natuur en Avontuur zitten, maar het wel leuk vinden om 
mee te doen met het Natuurprogramma op dinsdag en/of donderdag kunnen dat laten weten aan 

de Eigenwijze medewerkers en/of via een berichtje in Eigenwijs/Konnect.  
 

De zwemlessen van Excelsior en het zweminstituut gaan deze vakantie gewoon door. 

 

Het programma is onder voorbehoud. 
 

 


