
Nieuws uit de Huiskamer 

 

De komende weken hebben we ook weer een aantal leuke activiteiten op het programma staan bij 
het IKC.  Hier onder een overzicht van wat we allemaal gaan doen de komende week. 
 

Activiteitenprogramma week 44  
Maandag 30 oktober  
De slakken die we hebben gemaakt voor de herfstvakantie zijn opgedroogd en vandaag gaan we ze 
verven. Je mag kiezen welke kleuren je de slak geeft. Net zoals in het echt of gebruik je je fantasie. 
 

                                                                                                                                  
Dinsdag 31 oktober 
Vandaag is het Halloween. Daarom gaan we van 0reo koekjes spinnen maken. Durf jij zo’n griezel 
eigenlijk wel op te eten? Als er nog tijd over is gaan we nog even spelletjes doen in de gymzaal. 
 
Woensdag 1 november 
Op woensdag is de opvang op de Bonte Pael. Deze week bestaat de BSO van de Bonte Pael een jaar 
en dat moet gevierd worden.  Er zijn de hele week allerlei feestelijke activiteiten. 
 
Donderdag 2 november 

Op donderdag is Dex,  onze stagiair, altijd aanwezig tijdens de opvang. Deze middag gaat hij samen 
met jullie een krokodil maken van wc-rollen. Pas maar op dat hij niet in je vingers bijt! 
 

 
 
Vrijdag 3 November 
Ook op vrijdag vindt de opvang plaats op de Bonte Pael. Ook vandaag vieren we het één jarig bestaan 
van de BSO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteitenprogramma week 45 
 
Maandag 4 november 
Lekker scheuren gaan we vandaag.  
Kun jij van alle snippers een mooie vogel maken.  
Je mag natuurlijk zelf bedenken hoe hij eruit komt te zien. 
                                                                                                                     
 
 
 
Dinsdag 5 november 
Nu het s ’avonds al weer donker wordt kunnen de vogels steeds minder eten vinden. We gaan de 
vogels helpen door een pindaketting te maken. Deze mag je mee naar huis nemen en kun je zelf thuis 
op een mooi plekje op hangen. 
 

 
 
 
Woensdag 6 november  
Na de lunch gaan we op pad met de stint naar een speeltuin in de buurt. Als we om drie uur terug 
komen gaan we knutselen.   
 
Donderdag 7 november 
Op donderdag is Dex onze stagiaire er. Vandaag gaat hij met jullie voetballen in de gymzaal. Kun jij 
Dex verslaan en een doelpunt maken? 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                
Vrijdag 8 november 
 
Vandaag gaan we kunst maken met papier. We knippen en plakken er oplossen 
en proberen om een kunstwerk in spiegelbeeld te maken. Doe je gezellig met 
ons mee? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tijdens de tussen schoolse opvang zijn we ook druk in de weer. Voor de komende 2 weken houden we 
onderstaand rooster aan voor de knutsel en sportactiviteit. 
 
 

 Maandag Dinsdag Donderdag 

30 okt tot 3 nov 1 2 A sport 3 en 4 

6 nov tot 10 nov 1 2 B sport 6 en 7 

13 nov tot 17 nov 5 sport 8 

 
 
U kunt natuurlijk voor vragen altijd even binnen lopen in onze huiskamer of u kunt mij mailen. 
kinderopvang@rkbsderegenboog.nl 
 
Met vriendelijke groet 
Brigit Jansen 
Assistent Leidinggevende IKC De Regenboog. 
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