
24 t/m 28 oktober 2022

HERFST
VAKANTIE



BSO DTB
24 oktober t/m 28 oktober

Regenboog Rollercoaster - BSO de Sharks en
Baluga’s
Hallo allemaal!

We duiken met een looping in de wereld van de achtbanen en gaan op een
fleurige reis van kleuren, geuren en smaken tijdens deze knalgekke
kleurenparade! Naast onderstaande activiteiten zijn er volop andere
mogelijkheden. Doe een kleurensudoku, Maak een spookhuis, doe een spel, ga
magneetvissen of lees lekker een boekje. Door omstandigheden kan het
voorkomen dat een activiteit niet door kan gaan.

Kom je dinsdagavond over de groene loper naar de filmavond? Kom elke dag
met de fiets.

Kleurrijke Kickergroetjes,

Anita, Sem en Inge
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Maandag 24 oktober 2022
Regenboogkwartet
1,2,3, GO! Roof alle kleuren van de regenboog binnen de tijd. Lukt het jouw team de meeste
kleurenkwartetten te verzamelen?
Hut pimpen

10.00 uur tot 12.00 uur / 13.00 uur tot 14.30 uur
Rens komt langs om met ons de hut te pimpen. Vooraf heeft iedereen mogen stemmen op de kleuren.
Turquoise zal in ieder geval een van de kleuren zijn! Rens maakt samen met jullie een ontwerp. Met
graffitispuitbussen maken wij de hut af.
Smikkelen van sushi
Heb jij altijd al een chef-kok willen zijn? En een keertje iets anders willen maken dan wat je altijd eet?
Kom dan met ons sushi maken!

Dinsdag 25 oktober 2022
Make-up & schmink workshop

10.00 uur tot 12.00 uur
Desiree en Esmee nemen ons mee met de fijne kneepjes van mak-up en schmink! Naast alle kleuren
van de regenboog heeft zij ook voor de herfstvakantie schmink om griezelig gezellig elkaar te
schminken.
Jachtseizoen Regenboogeditie
Het Jachtseizoen op zoek naar de pot met goud is geopend! Kan jij met je team Goud lang genoeg uit
handen blijven van je achtervolgers? Of kies je juist voor team Goudzoekers en probeer je hen te
vangen?
Filmavond

19.00 uur tot 22.00 uur
in de middag toveren wij samen de bso ruimte om tot bioscoop voor de filmavond.

Woensdag 26 oktober 2022
Theatersport - Koperen Kees

10.30 uur tot 11.30 uur
Gieren van het lachen wordt het tijdens de workshop theatersport. Roxanne van theaterschool de
Koperen Kees komt langs.
Regenboog Restaurant
Op ons zelfgemaakte menubord laten we zien wat er allemaal op het menu staat. Vanmiddag zijn alle
ouders en verzorgers welkom om onze gerechten te proeven terwijl er verschillende optredens zijn.
Alle koks, bedienden, creatievelingen en podiumbeesten zijn nodig om dit themarestaurant te openen
voor de gasten; kortom voor iedereen is er een leuke rol weggelegd. Alles in het thema Regenboog
restaurant.
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Donderdag 27 oktober 2022
Colour Tracks
Bliep! Hoor jij welke kleur verborgen zit in het liedje? Spoor de kleur op en maak er een selfie mee!

VR4PLAY @ het Lint

15.00 uur tot 16.00 uur
Bij VR4PLAY zetten wij een speciale bril op en ben je ineens in een van de volgende avonturen: - VR
achtbanen - Zombies schieten - Boksen als een pro - Met pijl en boog orks en draken verslaan -
Dinosaurussen voeren - Allerlei andere bizarre avonturen in VR beleven

Vrijdag 28 oktober 2022
Het tennistoernooi is in de gymzaal van het Lint. Vandaag zal Sem jullie vanaf 08.00 uur bij BSO DTB
verwelkomen. Na de lunch gaan we op de fiets naar het Lint. Neem je sportkleding en gymschoenen mee.
Vanuit het Lint gaan we naar huis.

Slush puppies
Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Maak de drankjes af met een kleurrijk rietje en je hebt een
super vrolijk en lekker drankje.
Rainbow wraps
Heb jij wel eens wraps gegeten? Je hebt deze kleurrijke wraps vast nog nooit eerder gezien. Ook zo
benieuwd hoe ze zullen smaken?
Glow in the dark Tennistoernooi @ gymzaal het Lint

14.00 uur tot 16.00 uur
De gymzaal geeft wel heel bijzonder licht. Met glow in the dark schmink op ons gezicht gaan wij in duo's
de rally met elkaar aan!

 


