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Ho-Ho-Ho allemaal!

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

pimpen onze Kerstsokken en doen een Kerstbingo.

Naast deze Kerstactiviteiten staan er ook typische winterse activiteiten op het

programma zoals sneeuwballen en een winterse schudbol maken. Op 30

december maken we kunst met Judith van der Zwet en 31 december gaan we aan

de champagne!

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

Kom jij deze vakantie met ons meevieren?

Groetjes van Henny, Marieke, Karin, Sandra, Lilit, Astrid en Ellen

Maandag 23 december 

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!

Met mooie prijsjes

Kerstbingo

 

Dinsdag 24 december 

Vandaag is de BSO vanaf 16:00 uur gesloten!

Zachte sneeuwballen

Of het een witte winter wordt weten wij niet.. Maar daar kunnen we

natuurlijk ook zelf voor zorgen! We maken sneeuwballen na met wol. Wie

weet kunnen we wel een sneeuwballengevecht houden! Doe je mee?

Woensdag 25 december 

Eerste Kerstdag

 

Vandaag is de BSO gesloten, fijne Kerstdagen!
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Donderdag 26 december 

Tweede Kerstdag

 

Vandaag is de BSO gesloten.

Vrijdag 27 december 

Glitter sneeuwbol

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

het sneeuwt! Altijd leuk zijn ze, die schudbollen met glitter en fimoklei. We

gaan er vandaag 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 

Kerstboom maken met boomstronkjes

Een kunstenares komt met de kinderen een kunstkerststuk maken.

Stopdans

 

Dinsdag 31 december 

Vandaag is de BSO vanaf 16:00 uur gesloten!

Kinderchampagne maken

We gaan op sjiek vandaag en maken onze eigen kinderchampagne! Compleet

met echte bubbeltjes, in een mooi champagneglas. Proost!

Pop-up vuurwerk

Vind jij vuurwerk ook zo mooi om naar te kijken?! Helaas kun je er niet mee

spelen.. Maar met dit vuurwerk kan dat wel! We maken het van verschillende

kleuren lint en laten dit afgaan door de lepel op- en neer te bewegen! Doe je

mee?
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Woensdag 01 januari 

Nieuwjaarsdag

 

Vandaag is de BSO gesloten. We wensen iedereen een heel gelukkig

Nieuwjaar!

Donderdag 02 januari 

Sneeuwbalschieter

Sneeuwballen gooien was nog nooit zo leuk! We gaan ze namelijk lanceren

met een zelfgemaakte katapult...! Hoe ver kun jij jouw sneeuwballen

wegschieten?!

IJzige kunst

We gaan naar buiten op zoek naar natuurlijke materialen die we kunnen

gebruiken voor onze ijzige kunst. Zou het weer een beetje meewerken of

moet de diepvries ons een handje helpen?

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!

Vrijdag 03 januari 

Pindaslinger

Vind jij pindas ook zo lekker? Vogels lusten ook graag pindas! Met name in de

winter als het wat moeilijker is om eten te vinden. We gaan een pindaslinger

voor de vogels maken.

Winter dansyoga

Lekker bewegen in het nieuwe jaar. Juf Astrid geeft een lesje kinderyogadans

met als thema Winter.
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