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Meivakantie BSO 
25 april t/m 6 mei 2022

In de afgelopen twee weken van de Meivakantie, 
vond de BSO vakantieopvang plaats op locatie  
Rudolf Steiner school en voor de jongste kinderen  
op Tummetot aan de Sperwerstraat in Alkmaar.  
Hier kwamen beide teams van locatie Oudorp en 
Alkmaar samen voor de opvang en het begeleiden 
tijdens de georganiseerde activiteiten.   

De gekozen  thema’s in deze vakantie waren:  

Natuur &  
sport en spel
We begonnen in de eerste week met een speurtocht 
voor de jongste kinderen, in de binnenstad van  
Alkmaar. Hierbij gingen we op zoek naar mini men-
sen en taferelen  die overal door de stad heen zijn 
verstopt. Tijdens de meeste activiteiten gingen we 
met de bus op pad, dit was voor veel  kinderen al  
een hele belevenis.

We hebben tijdens de vakantie geknutseld  
tervoorbereiding van koningsdag. Terwijl de oudste 
kinderen gingen klimmen bij het Boulder centrum. 
Er is gesport tijdens een workshop in de gymzaal.  
En er waren ook rust momenten tijdens het vele 
voorlezen, uit alle boeken met het thema sport  
en natuur geleend uit de bibliotheek. Er zijn buiten 
Mandala’s en nestjes geknutseld en kinderen  
hebben een bloemenspeurtocht gemaakt.  

We hebben tijdens het vele buitenspelen en  
wandelen genoten van de natuur die al vol in bloei 
stond. Er was wat regen tijdens een dag met  de 
buiten- speelbus met leuke activiteiten. Maar vooral 
hebben we genoten van de zon en gespeeld tijdens 
de bezoeken aan de speeltuin het Spant en OKB.  
Op de laatste dag van de vakantie was er een  
interessant bezoek aan de Hortus met een voor-  
lichting over de bijen en hadden we een lunch toe.
  
Namens alle juffen en meesters van BSO de  
Vlinderboom, bedanken we de kinderen voor de 
aanwezigheid en gezellige vakantie.
  
 

 klimmen bij het 
Boulder centrum. 

Mini mensjes in de  
binnenstad van Alkmaar 

Koningsdag 
knutsel


