
 

 

Activiteiten BSO/ Vakantie opvang 

Meiden van 4 tot 12 vinden maskers, make-up en nagellak maar wat interessant! Daarom biedt 

Beauty Boetiek de mogelijkheid voor een BSO om activiteiten met verschillende thema’s rondom 

uiterlijke verzorging te boeken. De activiteiten zullen maar wat goed in de smaak vallen bij de dames. 

De activiteiten die aangeboden worden hebben elk hun eigen thema, zodat alle onderdelen van 

uiterlijke verzorgen aan bod komen. Verderop in deze brochure vindt u een overzicht  van de 

verschillende activiteiten. 

 

Ervaring met kinderen 

Beauty Boetiek is een schoonheidssalon welke al ruim 9 jaar 

bestaat. De buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd 

door mijzelf (Jamie Bulder) schoonheidsspecialiste en 

eigenaresse van Beauty Boetiek. Ik heb al geruime tijd ervaring 

met het organiseren van activiteiten voor kinderen. Zo 

organiseer ik ook meidenfeestjes waarin soortgelijke thema’s 

worden behandeld met kinderen van 4 tot 12 jaar. Vanuit het 

succes met de meidenfeestjes is ook dit concept ontstaan. 

  



Activiteiten met thema uiterlijke verzorging 

De kinderen krijgen de mogelijkheid om in de huid van een schoonheidspecialiste te kruipen en te 

ervaren hoe dat is. De thema’s spitsen zich toe op de belangrijkste gebieden binnen uiterlijke 

verzorging zoals: gezichtsbehandelingen, make-up, handverzorging en haarstyling. Alle activiteiten 

zijn bedoeld om de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met uiterlijke verzorging. De 

workshop wordt door één persoon geleid die de verschillende onderdelen uitlegt en demonstreert, 

zo kunnen de kinderen tegelijkertijd meedoen. 

 

Gezichtsbehandelingen aan elkaar geven: 

Leren hoe je elkaar een gezichtsbehandeling kunt geven. 

 

Inhoud:  

Gezicht reinigen, gezicht scrubben, korte gezichtsmassage, zelf 

chocolademaskers bereiden en aanbrengen en een afsluitende dagcrème.  

 

 

 

 
Make-up 

Make-up ziet iedereen gelijk, daarom is het belangrijk te weten hoe 
jij  je het beste kunt opmaken. Met handige tips is dit zo gedaan. 

Inhoud: 

Stapsgewijs leer je hoe je jezelf of iemand anders mooi op kunt 

maken.  

 

 

Manicure 

Mooi verzorgde handen is een visitekaartje voor jezelf.  

Inhoud:  

Elkaar een manicure geven, nagels op de juiste manier vijlen om 

haakjes en scheurtjes te voorkomen, handen scrubben, korte 

handmassage leren, nagels lakken. 

 

 

 

Haren vlechten en haarspelden maken 

Als je haar maar goed zit zeggen ze wel eens.  
 Dat krijg je zelf zo voor elkaar! 
 
Inhoud: 
Op verschillende manieren leren invlechten en de mooiste haarspelden 
maken. Je ziet er stralend uit!  



Voeten 

Voeten die worden wel eens vergeten maar het is o zo belangrijk 

om hier goed voor te zorgen. 

Inhoud: 

Elkaar een voetbehandeling geven. We beginnen met een lekker 

warm voetenbadje met heerlijke oliën om lekker te ontspannen. 

Ik leer jullie hoe je de nagels op de juiste manier moet knippen, 

voeten scrubben, voetenmasker, voetmassage en nagels lakken. 

 

 

 

 

Kortom een compleet leerzaam en speels uitgevoerd programma, wat tot nu toe erg in de smaak 

valt. Een programma welke steeds weer kan worden aangepast of bijgesteld.  

 

Heeft U nog vragen of wilt U activiteiten boeken neem dan contact op via onderstaande contact 

gegevens. 

 

 

Jamie Bulder 

Beauty Boetiek 

Kwaklaan 49K 

2291 AT Wateringen 

06 19 10 22 75 

info@beautyboetiek.nl 

Kvk: 27255728 


