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1. Locaties en groepsindeling 
Tijdens de herfstvakantie maken de Egels 
(schoolgroep 1 en 2) en de Kikkers (schoolgroep 3) 
gebruik van de ruimtes van Tante Cato in de BMS. 
De Papegaaien en Tijgers (schoolgroep 4 t/m 8) zijn 
zoals gebruikelijk op onze locatie aan de van 
Boshuizenstraat (VBH). Alle informatie over de 
vakantie is ook terug te vinden op de website. 
 

2. Improvisatie 
Het gebeurt wel eens dat we ons niet strikt aan het 
vakantieprogramma houden. Het weer gooit soms 
roet in het eten, of biedt juist nieuwe kansen! 
Wanneer we het vakantieprogramma wijzigen 
zorgen we altijd dat we er iets moois tegenover 
zetten. Wanneer we een wijziging toepassen zullen 
we dit, waar mogelijk, ’s morgens direct melden. 
 
Neem tijdens de vakantie altijd je gymschoenen 
mee naar Tante Cato. Als het slecht weer is kunnen 
we sowieso lekker de gymzaal in! 
 

3. Thema 
Het thema van de herfstvakantie is dit jaar i.v.m. 
Halloween Griezelen. Zo gaan we een 
griezelminiatuurstad bouwen voor het 
Halloweenfeest, we doen griezelverstoppertje in 
het donker en we doen diverse knutselactiviteiten 
waarbij we griezelige dingen maken voor het 
Halloweenfeest. Naast al dat griezelen hebben we 
ook leuke uitstapjes en andere activiteiten! 
 

4. Vakantieprogramma 
Maandag 21 oktober 
BMS – De jongste kinderen starten de vakantie 
sportief. Samen met Gracia duiken we de gymzaal 
in voor een sport- en spelochtend. Na al dat 
sporten hebben we wel wat lekkers verdiend! Dat 
maken we samen met Samantha ’s middags zelf als 
we koekjes gaan bakken. 
VBH – De oudste kinderen starten de vakantie met 
een uitstapje naar de bioscoop. De film die we 
gaan kijken kiezen we op de dag zelf. 
 
Dinsdag 22 oktober 
BMS – Een muzikale ochtend met Suzanne waarbij 
er wordt gedanst en gezongen! Na de lunch is het 
tijd om te griezelen, want Tine heeft een hele 
spannende griezelspeurtocht in petto. 
VBH – In navolging op het grote zomerse succes 
van het spel Jachtseizoen gaan wij vandaag weer 
op elkaar jagen! In verschillende teams proberen 

we elkaar in de buurt weer te pakken te krijgen aan 
de hand van GPS coördinaten. Ook werken we 
vandaag samen met Rob aan de 
griezelminiatuurstad voor het Halloweenfeest. 
 
Woensdag 24 oktober 
BMS – De jongste kinderen spelen vandaag buiten 
in de hofjes in de buurt. Ook maken we met Gracia 
bladerdeeghapjes! 
VBH – Raban en Annika nemen jullie mee naar het 
Oranje woud waar we verstoppertje gaan spelen 
en lekker kunnen sporten. Aan het einde van de 
middag duiken we de keuken in om wat lekkers te 
bakken!  
 
Donderdag 25 oktober 
BMS – Zoals elke vakantie hebben we ook dit keer 
weer een sportdag! Doe je sportieve kleding aan 
en neem je zaalschoenen mee, want we gaan naar 
de gymzaal om ons in het zweet te werken! Na al 
dat sporten is het tijd voor een rustige activiteit. 
Met Lyviënne maken we pompoen-lampionnen. 
VBH – Ook de oudste kinderen hebben vandaag 
een sportdag, dus ook deze kinderen graag 
sportief gekleed en gymschoenen mee! We werken 
ook verder aan de griezelminiatuurstad. Dit keer 
doen we dat samen met Channah. 
 
Vrijdag 26 oktober 
BMS – De laatste dag van de vakantie alweer. We 
griezelen nog één dagje door, want we maken 
spooklampjes met Lyviënne en spelen 
griezelverstoppertje met Rob. 
VBH – Ook de oudste kinderen spelen vandaag 
griezelverstoppertje in het donker. Hiervoor 
toveren we de gymzaal om tot een griezelhol. Na 
het verstoppertje sluiten we onze vakantie af met 
Kapla-domino. Wat dat is laat Annika je zien! 
 

5. Kinderrestaurant 
Tijdens de vakantie is het kinderrestaurant 
gesloten. Er kan vanaf donderdag 31 oktober weer 
bij Tante Cato worden gegeten. 
 

6. Bijzondere dagen 
ma. 28 okt. - studiedag BMS 
di. 29 okt. - studiedag BMS/Halloweenfeest 
vr.29 nov. - Sinterklaasviering Tante Cato 
do. 5 dec. - BMS 12.30 vrij/TC sluit 17.00 
do. 12 dec. - BMS studiedag 
vr. 20 dec. - BMS vrij 
 

https://www.bsotantecato.nl/
https://www.samsung.com/nl/discover/culture/jachtseizoen-app/
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7. Bereikbaarheid 
Tijdens de vakantie zijn wij telefonisch bereikbaar 
tussen 8.00 en 18.30 uur. Mocht u de BMS niet 
kunnen bereiken, neem dan contact op met de van 
Boshuizenstraat. Van hieruit kan contact worden 
opgenomen met de BMS.  
 
Stuurt u e-mailberichten alstublieft naar het 
algemene adres; individuele medewerkers zijn 
tijdens vakanties slecht bereikbaar per e-mail, zij 
vermaken zich immers met de kinderen. 
 
Email: bso@bsotantecato.nl 
Website: www.bsotantecato.nl 
Telefoon VBH: 020-6466424 
Telefoon BMS: 06-42521573 
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