
Zonnewijzer

Piekfijne kerst bij de Uilen

23 december t/m 03 januari

 

Ho-Ho-Ho allemaal!

Pak de Kerstboom en de spullen voor de kerststukjes maar van zolder. Vergeet ook

niet te oefenen met sjoelen.

Naast allerlei Kerstactiviteiten gaan we ook nog andere activiteiten doen, zoals

bingo en appelflappen bakken. We gaan zelfs een keer met de lijnbus naar

Leiderdorp om te bowlen!

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

Kom jij deze vakantie met ons meevieren?

Groetjes van Daniëlle en Ilonka

Maandag 23 december 

Kerststukjes maken

Het is bijna kerst en daar horen kerststukjes bij!

Show je creativiteit en maak je eigen kerststukje...

Wij zorgen voor een bakje, oase en de takken. Nemen jullie zelf versiersels

mee voor het kerststukje?

 

Dinsdag 24 december 

Kerst lunch...

Morgen is het kerst, en dat willen we ook gezellig met jullie vieren! Daarom

hebben we voor vanmiddag een heerlijke kerstlunch georganiseerd! Trek je je

mooie kleding aan? 

 

Bingotime!

22...16...9...73...88, nog niemand bingo? 53..18...BINGO!!

Vandaag zijn er kleine prijsjes te winnen met een gezellige bingo! 

Wij sluiten vandaag om 16:00uur.
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Woensdag 25 december 

1e Kerstdag

Wij zijn vandaag gesloten in verband met Kerst.

Fijne Kerst!

 

Donderdag 26 december 

2e Kerstdag

Wij zijn vandaag gesloten in verband met Kerst.

Fijne Kerst!

 

Vrijdag 27 december 

Sjoel wedstrijd!

Tijd voor wat actie! Kun je goed sjoelen? Dat mag je vandaag laten zien! Wie

gooit de hoogste punten!? Succes!!!

 

Maandag 30 december 

Vandaag gaan we bowlen!

Vandaag gaan we een dagje op pad! Met de lijnbus gaan we richting

Leiderdorp, waar we gezellig een uurtje gaan bowlen! 

 

Dinsdag 31 december 

Gezondere oliebollen!

Vanochtend mogen jullie je kookkunsten laten zien! We gaan appelflappen

maken! 
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Dinsdag 31 december 

Vuurwerk maken!

Vanavond is het oudejaarsavond. Dat betekent Vuurwerk! Vanochtend

mogen jullie zelf vuurwerk knutselen! Door middel van een leuke techniek

met krijt en verf maak je het mooiste vuurwerk! 

Vandaag sluiten wij om 16:00 uur.

 

Woensdag 01 januari 

Nieuwjaarsdag

Vandaag is de BSO gesloten.

Gelukkig nieuwjaar!

 

Donderdag 02 januari 

Vandaag gaan we zwemmen!

Vandaag gaan we lekker zwemmen in de Tweesprong. 

Neem je zwemspullen mee en vergeet je fiets niet! 

 

Nieuwjaarsreceptie!

Vandaag proosten we op 2020! Lekkere hapjes worden verzorgd door de

Uilen. 

Alle ouders, broertjes en zusjes zijn van harte welkom op onze

nieuwjaarsreceptie van 17.00u tot 18.00u. 
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Vrijdag 03 januari 

TIP: Neem een setje kleding en schoenen voor het buitenspelen mee.

Pyjamadag

Kleed je vandaag maar niet aan en kom lekker in je pyjama naar de BSO. Deze

laatste vakantiedag staat in het teken van ONTSPANNING. 

 

Film kijken

Vanmiddag gaan we met elkaar een film te kijken.
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