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Ho-Ho-Ho allemaal!

Naast allerlei Kerst en oud & nieuw activiteiten staan er ook typische winterse

activiteiten op het programma zoals sneeuwvlokken knippen. Of doe met het

maken van pop-up vuurwerk.

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 

Knakkie kerstster

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

knakworstjes! 

Jezus is geboren! Kerst ren- en zoekspel

Wat zijn we blij dat Jezus is geboren! Weet jij waar hij geboren is? En waar

Jozef en Maria eerst wilden overnachten? Test je kennis in dit leuke kerst ren-

en zoekspel! 

Dinsdag 24 december 

Kerststukje maken

Petra's idee komt spulletjes brengen om kerststukjes te maken! Wij vragen

daarom aan iedereen om een potje mee te nemen.

16:00 uur gesloten

 

Woensdag 25 december 

Eerste kerstdag

Vandaag is het eerste kerstdag en is de BSO dicht. Wij wensen jullie fijne

dagen!
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Donderdag 26 december 

Tweede kerstdag

Vandaag is het tweede kerstdag en is de BSO dicht. Wij wensen jullie fijne

dagen!

Vrijdag 27 december 

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?

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 

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!

Dinsdag 31 december 

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?

16.00 uur gesloten

 

Omdat het vandaag oudjaarsdag is sluiten wij om 16.00 uur
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Woensdag 01 januari 

Gelukkig nieuw jaar!

Vandaag zijn we gesloten. Wij wensen jullie de beste wensen voor het

nieuwe jaar!

Donderdag 02 januari 

Zwemmen

Vandaag gaan we zwemmen om het nieuwe jaar goed in te luiden! Neem je

zwemspullen mee en vergeet je fiets niet!!

Vrijdag 03 januari 

Sneeuwvlokken knippen

We gaan vandaag sneeuwvlokken knippen van papier. Er zijn heel handige

vouwtrucjes voor nodig om een mooi resultaat te krijgen.
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