
Herfstvakantie 2022 bij BSO Lotus

Maandag
Knisperende bladeren onder je voeten, flarden van nevel hier en daar, paddenstoelen in overvloed,
mooie warme kleuren en verstilling. De werking van zo'n magische herfstbeleving was voelbaar op 
de maandagochtend. De kinderen kwamen rustig binnengedruppeld en gingen als vanzelfsprekend
rustig met elkaar aan tafel tekenen en verhalen vertellen. Bij de kleuters werd aldus een verhaal 
voorgelezen. Na een lekker ontbijt wilde een groot deel van de Lotus 1 groep nog lekker rustig aan 
doen en hebben fijn met LEGO gespeeld. Enkele kinderen wilden zich liever in de gymzaal 
vermaken en dat kon ook gewoon; met een mat op wieltjes ontstond al snel een spel waarbij veel 
gelachen werd. In de middag zijn we naar buiten gegaan voor het halen van een frisse neus en te 
genieten van het mooie nazomerweer. De kinderen die een knutselactiviteit wilde doen later op de

dag hebben een magische glitterbol gemaakt 
met een zelf gecreëerd figuurtje erin. Schudden
maar, Mare en Ayaan! 
Omdat het nog steeds warm is buiten, zijn de 
herinneringen aan  de zomer nog heel dichtbij. 
Om die heerlijke indrukken vast te leggen, zijn 
er bij Lotus 2 raamhangers van kralen gemaakt. 
Als de zon daar doorheen schijnt laten ze je die 
aan de kleuren van de zomer denken. En ze zijn 
'gewoon mooi'! Opvallend aan deze dag was

ook dat er spontaan spelletjes ontstonden bij de kinderen, iedereen deed daar graag aan mee. Ook
na het eten bleven ze nog lang en gezellig aan tafel om door te spelen. Dan werd er bijvoorbeeld 
geroepen: 'Wie vindt soep met bladeren lekker.?' en dan werd er afkeurend geantwoord. Een van 
de kinderen zei daarop: je moet niet zeggen 'dat is vies, bah', je moet gewoon zeggen 'dat is niet 
mijn smaak'.



Dinsdag
Op deze dag zijn we met de Lotus 1 en 2 na 
een goed ontbijt naar het Vondelpark 
gelopen. Dat was een stevige en warme 
wandeling want wat was het een eind en de 
zon scheen behoorlijk. Daarom werd iedereen
bij de eerste stop 'De Vondeltuin', beloond 
met een heerlijk waterijsje. Aldaar hebben de
kinderen naar hartenlust kunnen spelen in de 
hoge klimtoren met glijbaan en in de grote 
natte zandbad. De grote jongens hadden meer 
zin in gezellig kletsen op een bankje. Daarna 
zijn we verder gegaan op weg naar 't Blauwe 
Theehuis' om daar aan de tafels te picknicken. 
De speeltuin was er geweldig! Tijdens de 
terugweg zijn we nog eenmaal gestopt bij een 
speeltuin om wat uit te rusten. Was best een 
hele tocht, dus nadien lekker bijkomen op de 
BSO met een fijn gezelschapsspelletjes (Lotus 1)
en een verhaaltje (Lotus 2) en onder het genot 
van limonade en een stukje fruit.



Woensdag
Deze ochtend werd er lekker gespeeld met de meegenomen spullen van de kinderen zelf; knuffels 
en verschillende soorten gadgets. Maar ook werden er spelletjes gedaan zoals een dominobaan 
maken, puzzels leggen en vissen hengelen. Geknutseld werd er aan tafel, zo ontstonden er 
schatkaarten en fantasiedieren uit uitgeknipte botjes. Voor de middag stond op het programma: 



Bingo spelen en hymen met Indie en Flynn. 
Kleuters zijn dol op sporten met de grote 
kinderen.

Donderdag
Donderdag was een mooi gevulde dag. Bij Lotus 
2 hebben de kinderen deeg gemaakt en dat is op 
zich al een wonder; hoe van verschillende 
ingrediënten opeens iets anders ontstaat. 
Daarvan hebben wij een reuzegrote vierkante 
pizza gemaakt. Die was zo groot en lekker 
geworden dat er voor iedereen, ook voor de 
kinderen van de andere groep (Lotus 1), genoeg 
was! Tussendoor is er ook nog hard gewerkt aan 
een theelichthouder met plantenafdrukken.

Vrijdag
Vrijdag is er in de ochtend buiten gespeeld. 
Later zijn we met beide groepen naar de 
gymzaal gegaan. Hier hebben we met Kapla 
gebouwd en balspelletjes gedaan. Daarna 
hebben we opnieuw nog lekker buiten gespeeld.


