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Ho-Ho-Ho allemaal!

Het is bijna Kerstvakantie! Hebben jullie er ook al zin in?

Naast allerlei Kerstactiviteiten staan er ook typische winterse activiteiten op het

programma zoals Let's freeze.  En doe je mee het pastavuurwerksportspektakel!

Deze en nog veel meer piekfijne activiteiten zijn te vinden in dit Kerstprogramma!

Kom jij deze kerstvakantie met ons meevieren?

Groetjes van het BSO team: Coco, Sjors en Margareth

Maandag 23 december 

Kunstproject met Judith van der Zwet

Creatief en uitdagend aan de slag met hout. 

 

Kerstmuziek bingotime!

Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen die

voorbij komen worden platen gedraaid! De spanning van de traditionele

bingo, maar dan met muziek! Weet jij de artiest en de titel van het nummer

dat voorbij komt?

 

Dinsdag 24 december 

LET OP: Wij sluiten vandaag om 16.00 uur

Let's freeze

Freeze! Als alleen je arm ontdooid is en de rest van je lichaam bevroren: hoe

zou dat eruit zien? Wij proberen het!
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Dinsdag 24 december 

Knakkie kerstster

Bereid met de hele BSO een heerlijk kersthapje: een kerstster van

knakworstjes! 

 

Woensdag 25 december 

1e Kerstdag; vandaag is de BSO gesloten.

Fijne kerstdagen!

 

Donderdag 26 december 

2e Kerstdag; vandaag is de BSO gesloten. 

Fijne kerstdagen!

 

Vrijdag 27 december 

De sneeuwpop zegt...

De sneeuwpop zegt..... Jingle bells! Aan jou de taak om te proberen zo snel

mogelijk "tinge-linge-ling" te roepen! Wie is de laatste? Hij of zij is af..!
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Vrijdag 27 december 

Kei-lekkere kindercocktail

Vind jij ze er ook zo lekker uitzien, die mooie cocktails? Normaal gesproken

zijn cocktails voor grote mensen.. Maar deze niet! Wij maken deze lekkere

drankjes met verschillende ingrediënten zoals cranberry- en

granaatappelsap. Proost!

 

Maandag 30 december 

Bouw een iglo met suikerklontjes

De Inuit noemen hun huis igluiqaq. Dit lijkt natuurlijk veel op het woord: iglo.

Vroeger woonden de Inuit in deze sneeuwhutten. Tegenwoordig komt het

steeds vaker voor dat de mensen leven in houten huizen op palen. Door die

palen wordt het huis niet zo koud als wanneer het op de bevroren grond zou

staan. Iglo's worden alleen nog gebruikt als de Inuit op jacht gaan. Wij

bouwen er eentje van suikerklontjes.

 

Kerst photo booth

Wil je op Rudolph het rendier lijken? Of heb je liever kerstballen voor je ogen?

Kies je eigen props bij deze leuke Kerst photo booth! 

 

Dinsdag 31 december 

LET OP: Wij sluiten vandaag om 16.00 uur.

Appelflapjes bakken

Heerlijk genieten van een eigen gemaakte appelflap.
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Dinsdag 31 december 

Pastavuurwerk

Het nieuwe jaar moet natuurlijk ingeluid worden met vuurwerk. We maken

ons eigen siervuurwerk. Maar natuurlijk wel helemaal veilig!

 

EEN HELE FIJNE JAARWISSELING!

 

 

Woensdag 01 januari 

Nieuwjaarsdag; vandaag is de BSO gesloten. 

Het nieuwe jaar is begonnen, wij wensen jullie een spetterend 2020!

 

 

Donderdag 02 januari 

Zwemmen

Vandaag gaan we zwemmen bij de Tweesprong. 

Vergeet vooral je zwemspullen niet!

 

Vrijdag 03 januari 

Appeltaart bakken

We gaan een heerlijke appeltaart bakken!
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Vrijdag 03 januari 

Wedstrijd WC-rollen sneeuwman

Dit wordt lachen! We maken van elkaar levende sneeuwpoppen door elkaar

in te wikkelen met toiletpapier. Helemaal niet makkelijk om dan stil te blijven

staan! Wie lukt het om de mooiste sneeuwpop te maken of te zijn?
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