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D A A R  W A A R  I E D E R  K I N D  I N  D E  B A S I S  S P E E L T !   
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De eerste weken van de zomervakantie zit erop.. Laten we terugblikken naar wat we in juli allemaal  hebben gedaan!

 

Hoe zag de maand juli eruit?
Week 27

Week 28

Week 29

Week 30      

          Zowel in Wijchen als in Heesch ontvingen ouders de voorbije week een
          oproep om een (half) uurtje eerder op de BSO te verschijnen om - zo vlak
          voor de zomervakantie - even lekker samen te kunnen spelen 
          Uiteraard hadden de kinderen een lekkernij gemaakt om de papa's en
          mama's tussendoor 'n beetje bij te voeden!

          Deze week stond in het teken van hockey! We hebben geleerd wanneer 
          hockey is ontstaan en de leiding heeft de kids verschillende technieken
          aangeleerd. Daarnaast was dit de laatste schoolweek voor de vakantie!

          Wijchen beleefde haar eerste week zomervakantie. Buiten veel sporten
          en spelen op de BSO trokken de groepen eropuit voor een speurtocht in
          het bos, werd een spannende bingo georganiseerd en moedigden de
          kinderen op de woensdag de vele Vierdaagselopers uit welke Wijchen
          doorkruisten. Natuurlijk werd er lekker, vers fruit aan de lopers
          uitgedeeld! 

        Deze week zijn we veel op pad geweest. We hebben waterpret gehad
        bij de Blije Dries, op de skelters gereden door de Leemkuil en onze     
        doerakken hebben een echte graffiti workshop gehad! Een
        week boordevol leuke activiteiten, op naar de derde vakantieweek!
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Week 31 - Op reis        

Week 32 - Op de camping

Week 33 - In het bos

Week 34 - Icecream

        Deze week gaan we op reis! Zorg dat de kids een tasje met wat 
        extra droge kleding mee krijgen en een handdoekje.

        Staat de tent al op? Zo niet, dan mogen kleine tentjes op
        maandag mee naar de BSO!  Wat we hier mee gaan doen? 
        Dat blijft nog even een verrassing... ;) 

         Na een week op reis en op de camping, zoeken we verkoeling in 
        de bossen. Nemen de kids op donderdag een extra setje droge 
         kleding en een handdoek mee?

        Tijd voor ijs! We gaan deze week met z'n allen afkoelen! 
        Wie maakt het lekkerste ijsje van de BSO?!

 

Wat brengt de maand augustus? 

Voor de oplettende ouder(s); 

We vragen ouders - bij het gebruikmaken van de 'kleine parking' - de
auto zo ver mogelijk bij het gebouw te parkeren. Dit vanwege
wellicht nog spelende kinderen rondom;

Mochten we in de vakantie ergens heen gaan waar speciale kleding
voor nodig is (zwemkleding etc.) of waar we denken dat kids een
abonnement kunnen hebben, dan laten we dit via de locatietelefoon
weten.

Buiten het feit dat we foto's in het dagboekje plaatsen delen we
regelmatig leuke kiekjes op onze social media kanalen.  Mocht je
soms eens spieken, dan vinden we het leuk wanneer we worden
gevolgd of een mooie like ontvangen! 

        Instagram: @devoetbalbso & Facebook: @voetbalbsowijchen

       

      
 

D A A R  W A A R  I E D E R  K I N D  

I N  D E  B A S I S  S P E E L T !   

Wat is dit jaar het 
populairste vakantieland

onder Nederlanders?

 Nederland!


