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Piekfijne kerst bij de Mussen

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 snowball games. 

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

Kom jij deze vakantie met ons meevieren?

Groetjes Dominique en Natascha 

Maandag 23 december 

Neem een paar witte sokken mee!

De Mussen maken kerstsokken.

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

een echte Kerstsok en steel de show op het Kerstsokkenbal!

De Mussen houden een Kerstsokkenbal

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

van stal: het is tijd voor het knotsgekke Kerstsokkenbal!

Dinsdag 24 december 

Kerstavond

 

In verband met kerstavond sluiten we vandaag om 16.00 uur. 

De Mussen maken en eten gezonde Kerstpopcorn

Popcorn ongezond? Nee hoor! We maken zelf erg lekkere popcorn en die er

ook nog eens gezellig uitziet. We gebruiken gezonde ingrediënten in

kerstkleuren. Smullen!

De Mussen hebben een 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! 
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Woensdag 25 december 

Eerste Kerstdag

 

In verband met eerste Kerstdag zijn we vandaag gesloten.

Donderdag 26 december 

Tweede Kerstdag

 

In verband met tweede Kerstdag zijn we vandaag gesloten.

Vrijdag 27 december 

De Mussen maken en eten After Christmas dipjes

Kerst is helaas alweer voorbij.... Daardoor zitten we best in een dip. Maar weet

je dat een dip heel lekker kan zijn? We maken ze gewoon! Een lekkere

guacamole-dip, een heerlijke salsasaus of zelfgemaakte mayonaise?

De Mussen doen een Kerstproefje: smeltende kerstbomen

Het is tijd om de kerstboom 'op te ruimen'! We maken een mengsel van

baking soda en water en maken hier kerstbomen van! Deze laten we

vervolgens smelten door er azijn overheen te druppelen. Echt heel cool! Doe

je mee?

Maandag 30 december 

De Mussen maken 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?

De Mussen maken een 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!
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Dinsdag 31 december 

Oudjaars avond

 

In verband met oudjaars avond sluiten we vandaag om 16.00 uur. 

SPEKtaculair Nieuwjaar voor de Mussen

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

leuk!

De Mussen spelen: 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..!

Woensdag 01 januari 

Nieuwjaarsdag

 

Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor het nieuwe jaar. In verband

met nieuwjaarsdag zijn we vandaag gesloten.

Donderdag 02 januari 

De Mussen maken 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?

De Mussen spelen *Indoor snowball games

We gaan spelen met sneeuwballen! Ja, echt waar! We gebruiken

zelfgemaakte sneeuwballen, zodat we nu ook binnen met sneeuw kunnen

spelen. Cool toch?! 

Vrijdag 03 januari 

De Mussen gaan naar Playday

Voor degene die niet op vrijdag op de BSO spelen ook leuk om te weten: 

Je kunt er bouwen met lego. Playday is in de kantine van ROAC van

10.00-16.00 uur. 
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