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Hallo Haaien
Deze vakantie pakken we dingen eens anders aan. We hebben al met zijn alle
gekozen welke activiteiten we het leukst vinden. In plaats van elke dag een vaste
activiteit, kan je je nu (van tevoren) inschrijven voor een aantal activiteiten die jij
zelf kan inplannen op de dagen dat je er bent.
In de vakantie hebben we het KOELe thema: van Noordpool tot Zuidpool. Dit is
terug te zien in de activiteiten die op de planning staan. Denk aan een iglo bouwen
van suikerklontjes en en sneeuwpop smoothie maken.
Ik heb er in ieder geval een hele hoop zin in! Jullie ook toch?
Warme winterse groeten van Karlijn

Maandag 21 december
Gezonde warme chocolademelk

Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme
chocolademelk om op te warmen. Probeer eens een van deze gezonde
varianten!
Deze activiteit doen we vandaag (maandag)

Dinsdag 22 december
Kerststukje maken

Met dennentakken en allerlei andere versiersel kan je een mooi
kerststuk maken. Heb je nog een leuk potje of mandje waar jij je
kerststuk in wil maken, neem die dan mee!

Dit is een activiteit voor de eerste week van de vakantie, op welke dag
je hem wil maken mag je zelf weten.

Woensdag 23 december
Op woensdag zijn er geen Haaien.
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Donderdag 24 december

Let op vandaag sluit de BSO om 16.00 i.v.m. kerstavond.
the Voice kerst editie

Vind jij het leuk om te zingen of heb jij andere (muzikale)talenten, doe
dan gezellig mee met "the Voice" kersteditie.

Deze activiteit doen we vandaag(donderdag).
Sneeuwpop van een terracotta potje

Het is winter, buiten is het koud. Van een terracotta potje kan je een
grappige sneeuwpop maken. Hoe komt jouw sneeuwpop eruit te zien?

Deze activiteit mag je doen wanneer je dat wil.

Vrijdag 25 december

Eerste Kerstdag: vandaag zijn we gesloten. Vrolijk Kerstfeest!

