
Kerstvakantie Mussen -

van Noordpool tot

Zuidpool - week 1

Poldersprong BSO

Hallo allemaal,

Ga jij met ons mee op expeditie van de Noordpool naar de Zuidpool? Misschien

denk je alleen maar aan ijs en sneeuw als je dat hoort, maar het is meer dan dat!

Wist je dat er ook veel verschillende dieren leven? Wij leren de verschillende dieren

kennen, we knutselen kerstbomen van bladeren en we maken onze eigen

chocolademelk.

Zin in iets actiefs? Dans dan mee met de Polar Express of doe mee met de

reuzeslalom.

Warme winterse groeten van het BSO team,

Amy, Dominique en Natascha

Maandag 21 december

Dans de Polar Express
Ken jij de �lm: The Polar Express? Hier zitten allerlei leuke

dansjes en liedjes in. Welk dansje doen jullie in de trein

richting de Noordpool?

Noordpooldieren leren kennen
Wat weet jij allemaal over de ijsbeer of het rendier? Leer de

dieren kennen die op de Noordpool leven met deze leuke spellen!

Dinsdag 22 december

IJsbeer hapjes
Een smakelijk hap.... ijsbeer!? Inderdaad eten we ijsberen, maar

geen zorgen, ze zijn niet zo koud als je verwacht. Dat wordt

genieten!

Globetrotters op poolexpeditie
Globetrotters maken bijzondere reizen. Deze reis vertrekt vanaf

de Noordpool en eindigt op de Zuidpool. Onderweg ontwijken

we ijsberen en spotten we pinguïns. Ben jij er klaar voor?
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Woensdag 23 december

Sneeuwportret
Let it snow, let it snow... We laten het sneeuwen op ons papier.

We schilderen een sneeuwbui en plakken onszelf hierin. Wat

een winterpret!

Parallel reuzeslalom
Neem het één op één tegen elkaar op in deze reuzeslalom! Wie

komt als eerst over de �nish?

Donderdag 24 december

Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme

chocolademelk om op te warmen. Probeer eens één van deze

gezonde varianten!

Kerstbomen van bladeren
Kerstbomen knutselen kan op wel meer dan 100 manieren!

We maken ze van bladeren en takjes!

Kerstavond
In verband met Kerstavond sluiten we vandaag om 16.00 uur

Vrijdag 25 december

Eerste Kerstdag

Vandaag zijn we gesloten. Vrolijk Kerstfeest!
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