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Piekfijne kerst bij de Grutto's en Valken

23 december t/m 03 januari

 

Ho-Ho-Ho allemaal!

Pak de Kerstboom van zolder en begin maar alvast met oude sokken te sparen We

pimpen onze Kerstsokken en gaan rocken op onze sokken tijdens het

Kerstsokkenbal.

Naast allerlei Kerstactiviteiten staan er ook typische winterse activiteiten op het

programma zoals het vuurwerksportspektakel!

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

Kom jij deze vakantie met ons meevieren?

Groetjes van Sjors en Lisa

Maandag 23 december 

Neem een paar witte sokken mee!

Kerstsokken: pimp je sok

Foute Kersttruien zijn geweest; het is tijd voor de Kerstsok! Pimp je sok tot

een echte Kerstsok en steel de show op het Kerstsokkenbal!

 

Kerstsokkenbal

We gaan rocken op onze sokken! Voetjes van de vloer en haal je Kerstsokken

van stal: het is tijd voor het knotsgekke Kerstsokkenbal!

 

Gezonde kerstkransjes

Zo lekker, die kerstkransjes.. Maar om een bolle kerstmannen-buik te

voorkomen, maken we de gezonde variant met banaan en havermout! Super

lekker én leuk om in de kerstboom te hangen.
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Dinsdag 24 december 

In verband met kerstavond sluiten we vandaag om 16.00 uur 

Kerstavond

 

 

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?

 

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! 

 

Woensdag 25 december 

Eerste Kerstdag

 

In verband met eerste Kerstdag zijn we vandaag gesloten. 
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Donderdag 26 december 

Tweede Kerstdag

 

In verband met tweede Kerstdag zijn we vandaag gesloten. 

 

Vrijdag 27 december 

Neem een glazen potje mee.

Glazen potje met winterlandschap

Een potje met een sprookjesachtig landschap waar je mee kunt schudden en;

het sneeuwt! Altijd leuk zijn ze, die schudbollen met glitter of sneeuw. We

gaan er vandaag zelf eentje maken. Neem een glazen potje mee naar de BSO

met een deksel dat goed sluit!

 

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?

 

Maandag 30 december 

Knallende kurken

Met kurken maken we de leukste kerstfiguurtjes. Welke wil jij maken? Een

leuke sneeuwpop, een lief kerstkaboutertje of een gave kerstboom? We

maken er een touwtje aan, zodat we het in de kerstboom kunnen hangen. 
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Maandag 30 december 

Beste wensen sterrenboom

Wat wens jij voor jezelf in het nieuwe jaar? En wat wens je anderen? Schrijf je

wens op een ster, versier de ster en hang deze in onze wensenboom.

 

Dinsdag 31 december 

Oudjaars avond

 

In verband met oudjaarsavond sluiten we vandaag om 16.00 uur

 

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.  Samen met elkaar gaan wij proosten wij op een nieuw

jaar!

 

SPEKtaculair Nieuwjaar

Ook leuk voor thuis, we maken vuurpijlen van spekjes. Heel simpel en heel

leuk!
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Woensdag 01 januari 

Nieuwjaarsdag

 

Gelukkig nieuwjaar en de beste wenesn voor het nieuwe jaar! In verband

met nieuwjaarsdag zijn we vandaag gesloten. 

 

Donderdag 02 januari 

Neem je zwemspullen mee!!

Zwemmen

Vandaag gaan de Grutto's en de Valken zwemmen bij de Tweesprong. 

 

Vrijdag 03 januari 

Melkregenboog

Kleur je melk! Een kleurig experiment dat geweldig is om te zien.

 

Sneeuwpop pizza

Pizza gaat er altijd wel in. In het thema van de tijd van het jaar kunnen we

ook eens wat anders dan anders maken. Met pizzabodem een sneeuwman

maken is lekker en leuk.
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