
Pandaberen en koalaberen

van Noordpool tot

Zuidpool

Grote Beer 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!

Maak je eigen kerststukje en kerstballen of stop al je fantasie in een mooie

kijkdoos!

Zin in iets actiefs? Dan gaan we lekker schaatsen en je kan ook actief mee doen

met de bingo!

Naast al die actieve activiteiten gaan we toveren en maken we bevroren slijm. Hoe

dit allemaal in zijn werk gaat ontdek je tijdens dit kei-KOELe thema!

Warme winterse groeten van het BSO team pandaberen en koalaberen

Maandag 21 december

Kerststukjes maken
Een schaal, potje of een bakje over thuis? Neem mee! We willen

mooie kerststukjes maken samen. Ook leuke versiersels in het

kerstthema zijn welkom!

Kerstballen maken
Vandaag gaan we de mooiste kerstballen versieren met mozaïek

steentjes en pompon balletjes!

Dinsdag 22 december

Schaatsen
Vandaag trekken we erop uit naar de Schaatsbaan en gaan we

lekker bewegen in de kou. (door bepaalde omstandigheden kan

het gebeuren dat het uitje niet plaats kan vinden)

Neem je eigen handschoenen, sjaal en muts en warme jas mee!

Als je eigen schaatsen hebt, mag dit natuurlijk ook.

Woensdag 23 december
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Pandaberen en koalaberen

van Noordpool tot

Zuidpool

Grote Beer BSO

Bevroren slijm
Spelen met slijm is superleuk en ook nog eens heel leerzaam. Wij

geven je drie recepten voor het perfecte winterse slijm! Welke

maak jij?

Kerstmuziek bingotime!
In plaats van getallen die voorbij komen worden platen

gedraaid! Dat betekent: extra spanning! Weet jij de artiest en de

titel van het nummer dat voorbij komt?

Donderdag 24 december

Kerst/winter kijkdoos maken
Heb je nog een schoenendoos over thuis? Neem deze dan mee!

Vandaag gaan we een kerst kijkdoos maken van een

schoenendoos.

Vrijdag 25 december

Eerste Kerstdag: vandaag zijn we gesloten. Vrolijk Kerstfeest!
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