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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, gaan rocken op onze sokken tijdens het Kerstsokkenbal

en brengen een bezoekje aan de geheime kamer van de stoute Kerstelf.

Naast allerlei Kerstactiviteiten staan er ook typische winterse activiteiten op het

programma zoals snowball games. Of doe mee het vuurwerksportspektakel!

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

Kom jij deze vakantie met ons meevieren?

Groetjes van het BSO team

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!

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 

Vandaag is de BSO vanaf 16:00 uur gesloten.

Panda's en Koala's: Relax middag met film

Na de drukke kerstperiode gaan we deze middag even lekker ontstressen met

een filmpje!

Elfensnot in een potje

Iel! Dat ziet er vies uit! Het lijkt wel snot... Dat is het ook..! We maken zelf

elfensnot en stoppen het in een potje. Op deze manier kun je er nog vaak

mee spelen.
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Woensdag 25 december 

Eerste Kerstdag

 

De BSO is vandaag gesloten, fijne kerstdagen!

Donderdag 26 december 

Tweede Kerstdag

 

De BSO is vandaag gesloten.

Vrijdag 27 december 

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!

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?

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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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.

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..!

Dinsdag 31 december 

Vandaag is de BSO vanaf 16:00 uur gesloten.

Emoticon bingo

Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de alien, de nerd of het drolletje? Roep

BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje zingen (of een kusje geven?).

Maar misschien win je wel een leuk prijsje?

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!

Vandaag eten wij oven frietjes en appelmoes

 

Woensdag 01 januari 

Nieuwjaarsdag

 

Vandaag is de BSO gesloten. Iedereen een heel gelukkig Nieuwjaar

gewenst!
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Donderdag 02 januari 

We gaan zwemmen!

Neem je badkleding mee , we gaan gezellig met zijn allen zwemmen. 

Vrijdag 03 januari 

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?

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.

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?! 
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