
    

  
Nieuw-Vennep, 6 april 2018  

  

Beste ouders,  

  

De meivakantie komt er weer aan en dat betekent ook weer nieuwe Xperiences! Voor de meivakantie 

kun je samen met jouw kind kiezen uit de volgende drie BSO Xperiences: 

 

Woeste torren en glibber wormen 4-7 jaar inclusief workshop 

 

Op onderzoek gaan naar kriebelbeestjes? Zelf een insectenhotel bouwen? De natuur is zo mooi. Ga 

je mee op ontdekkingstocht? Tijdens deze dag wordt er een workshop verzorgd door de organisatie: 

Juffertjes in het groen. 

 

Beauty and Fashion 4-13 jaar  

 

Daag de designer in jezelf uit en ontwerp zelf nieuwe kleding. Ga op de foto in een fotoshoot en maak 

een beautyvlog zoals jouw favo vloggers doen! Bij de beauty bar vind je diverse 

schoonheidsproducten die we gaan uitproberen. Een nagelstudio is er ook. Wil je zelf lakken of lak bij 

de andere deelnemers aanbrengen? Tijd om je skills te perfectioneren. 

 

Food, Forest and CrossFit 8+ inclusief workshop 

 

CrossFit is een nieuwe trend in de fitnesswereld en wordt steeds populairder. Het is een 

trainingsmethode van fitness die gewichtheffen, atletiek en gymnastiek in één trainingsvorm 

combineert. Een mooie fysieke uitdaging voor 8+ waarbij een workshop wordt verzorgd door CrossFit 

Hoofddorp in het Haarlemmermeerse bos. Daarnaast gaan we ook avonturen beleven in het bos en 

bijpassende lekkere gerechten maken en eten. 

 

 

 

 



Kies je voor een Xperience, dan kun je je inschrijven op www.bsofun.nl vanaf maandag 9 april van 

20:00 uur tot maandag 23 april. LET OP: de inschrijfperiode is twee weken. Je logt in met je al 

eerder gemaakte profiel of maakt een nieuwe aan. Hiermee beheer je, tijdens de inschrijfperiode, je 

BSO Xperience-inschrijvingen.  

 Je kan je inschrijving voor BSO Xperience tijdens de inschrijfperiode aanpassen wanneer 

het jou uitkomt.  

 Je kan ten alle tijden op je profiel je inschrijving bekijken.   

 Je ontvangt van ons geen bevestigingsmail meer.   

 

Een Xperience wordt meerdere malen per vakantie geprogrammeerd. Schrijf je je kind meerdere keren 

voor dezelfde Xperience in, zal hij/zij ook meerdere keren dezelfde activiteiten van het programma 

volgen.   

  

Kies je voor BSO Fun (de reguliere bso van je kind), dan hoef je niet in te schrijven. Je kind komt naar 

zijn/haar eigen bso waar hij/zij in het thema leuke activiteiten gaat doen. Weet je vooraf dat je kind niet 

naar de BSO Fun of BSO Xperience gaat op zijn/ haar vaste opvang dag, dan kun je hem/haar afmelden 

via het ouderportaal, waarmee je ruiltegoed opbouwt conform onze ruilservice. 

 

Met vriendelijke groet,  

  

Team BSO Fun & Xperience  

info@bsofun.nl 

Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer  

http://www.bsofun.nl/
http://www.bsofun.nl/

