
 

BSO de Boomgaard Disney

19 okt. t/m 26 okt.

Deze herfstvakantie gaan wij samen met de kinderen terug naar de wonderlijke wereld van

Disney. We krijgen te maken met feeën, reuzen, kabouters, ridders, prinsessen en heksen. Het is

dus opletten geblazen.

 

Natuurlijke toverdrankjes

Toverdrankjes horen helemaal thuis in de fantasieverhalen van ridders, draken, feeën en

kastelen. Kunnen wij zelf ook een drankje brouwen met natuurlijke materialen?

De hand van de Jonkvrouw

De koning is op zoek naar een ridder die de hand van de jonkvrouw kan winnen. Hiervoor

organiseert de koning een ridderspel. Doe mee aan het riddervijfkamp!

Kiezelkabouters maken!

Ga je mee op boswandeling? We verzamelen stenen en toveren ze om tot de vrolijkste

boskabouters!

Maandag 19 oktober

Bingo sprookjes

We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met sprookjes. Spannend hoor!

Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?

Kunstbus

Deze ochtend komt de Kunstbus speciaal langs gereden voor de kinderen in Mijnsheerenland.

Dinsdag 20 oktober

Woensdag 21 oktober



 

 

Gouden koetsen

De Gouden Koets zien we niet zo vaak. Vaak wel bij Koningsdag en in ieder geval bij

Prinsjesdag. Zullen wij er vandaag zelf eentje maken? Dan kunnen we er zo vaak naar kijken

als we zelf willen!

Zonder ballonnen, geen feest!

De prins wil een feestje organiseren. Maar zonder ballonnen kan er natuurlijk geen feest zijn.

Hulp gezocht!

Riddertoernooi

Ridders uit de hele omgeving komen langs om met elkaar de strijd aan te gaan. Aan het

einde van de dag wordt bekeken wie de sterkste ridder is.

Ridderhelm

Je bent pas klaar voor de strijd als je een goede ridderhelm hebt. Wij maken stoere

ridderhelmen voor echte ridders.

Prinsessenhoed

Een prinses is geen echte prinses zonder een prachtige prinsessenhoed. Dus hokus, pokus,

pilatus pas... ik wou dat ik een prinsesje was!

Donderdag 22 oktober

Heldenmoed

Ben jij een prinses, held of schildknaap? We komen erachter in dit leuke balspel.

Gezonde ridder

Ridders moeten goed eten voordat zij naar een toernooi gaan of op jacht. En ja: deze ridder is

dus eetbaar. Grappig!

Vrijdag 23 oktober



 

 

Zware zwaarden

We maken onze eigen zwaarden! Is dat niet cool?! We knippen het uit karton en versieren het

met ons eigen patroon.

Regenboogpopcorn

Popcorn kennen we allemaal, het hoort een beetje bij de film. Lekker in de bioscoop een bak

popcorn op smullen. Nu maken we regenboog popcorn. Extra vrolijke popcorn die ook lekker

smaakt!

Ridders en jonkvrouwen speurtocht

Wat weet jij al over ridders en jonkvrouwen? Doe mee met onze speurtocht en leer er alles

over!

Katapult van ijslollystokjes

We maken een mini versie van een echte katapult.

Maandag 26 oktober

Studiedag


