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Hallo allemaal,

Kom je ook naar de BSO in de kerstvakantie? We doen allemaal activiteiten die

met winter, Kerst en Oud & Nieuw te maken hebben. En natuurlijk gaan we ook

weer zwemmen. Wij hebben er zin in, jullie ook? 

We wensen jullie allemaal alvast fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Groetjes van Danielle, Melissa, Ilonka en Judith

Maandag 24 december 

Neem vandaag een glazen potje mee

Kerstlichtjes in een potje, neem je eigen potje mee!

Vandaag maken we een lichtje in een potje. Je mag het zelf versieren zoals je

wilt.

Kerstkoekjes bakken

Vandaag, de dag voor kerst, maken we lekkere kerstkoekjes. 

Let op: vandaag sluiten wij om 16.00 uur. 

Donderdag 27 december 

Panda en Koalaberen Got Talent!

Vandaag doen we een talentenshow. Je mag zelf weten wat je doet, we

gebruiken muziek maar je mag ook een toneelstukje of een truc laten zien. Je

kunt je de hele dag voorbereiden op de show die in de middag plaatsvindt. 

Vrijdag 28 december 

Winterfiguurtjes van wanten en sokken

Gevraagd: wanten en oude kleine (kinder)sokken. Heb je bijvoorbeeld nog een

incompleet paar thuis, lever dit dan bij ons in want wij zijn er echt heel blij

mee. We gaan er mooie figuren mee maken!

Alpen kwartet spelen

Dit kwartet spel kun je spelen als een normaal spel maar ook in een coole ren

variant. Verzamel jij de meeste gletsjers of wintersporten? 
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Maandag 31 december 

Met vuurwerk het nieuwe jaar in!

Vuurwerktekening maken

We maken een vuurwerktekening waar de spetters vanaf vliegen. 

Mini Appelflapjes&Kinderchampagne

We maken vandaag eenvoudige appelflapjes met kaneel. Eet je ze allemaal

op, of bewaar je er nog een paar voor thuis? 

Let op: vandaag sluiten wij om 16.00 uur. 

Woensdag 02 januari 

Zwemmen

We gaan lekker zwemmen!

Film kijken

Na het zwemmen lekker bankhangen met een film

Donderdag 03 januari 

Zwemmen

We gaan lekker zwemmen.

Vrijdag 04 januari 

Vogelhuisje van leeg melkpak

Heb jij thuis een leeg pak van zuivel of frisdrank? Neem dit vandaag mee naar

de BSO want we toveren dit om tot een prachtig vogelhuisje.

We maken een Puffy Paint sneeuwpop met scheerschuim en glitter

Een Amerikaanse rage: puffy paint. Dit is een soort dikke verf die je zelf kunt

maken. Vandaag maken we een variant met scheerschuim en glitters.

Hiermee maken we een geweldige sneeuwpop!
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