
Zonnewijzer

Piekfijne kerst bij de Vossen en Hagedissen

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, maken sneeuw en krijgen een workshop Ballon

vouwen.

Naast allerlei Kerstactiviteiten bereiden we ons ook voor op het jaar 2020! We

maken een vuurwerkspektakel en organiseren een nieuwjaarsreceptie. We sluiten

de vakantie af met een heuse pyjamadag!

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

vakantieprogramma! Kom jij deze vakantie met ons meevieren?

Groetjes van de Hagedissen en Vossen; Meryem, Eva, Hennie en Ilse. 

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!

 

Ballon vouwen

Deze week komt Sandra Loos op een aantal locaties langs om met jullie

ballonnen te vouwen in de meest mooie creaties!

 

Dinsdag 24 december 

Kerstavond

 

Vandaag is de BSO vanaf 16.00 u. gesloten.

 



Zonnewijzer

Piekfijne kerst bij de Vossen en Hagedissen

23 december t/m 03 januari

Dinsdag 24 december 

Wat mis ik?

We gaan een aantal voorwerpen laten zien aan de kinderen.

Daarna wordt er 1 voorwerp weggetoverd, wat mist er?

Een soort memory, maar dan anders..., doe jij mee?

 

film kijken

We gaan vanmiddag gezellig een film kijken.

 

Woensdag 25 december 

Eerste Kerstdag

 

De BSO is vandaag gesloten!

 

Donderdag 26 december 

Tweede Kerstdag

 

De BSO is vandaag gesloten!
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Vrijdag 27 december 

Sneeuw maken

Sneeuw ligt niet altijd buiten voor het oprapen maar gelukkig kunnen we het

zelf ook maken. Wil jij een witte kerst of liever sneeuw op je verjaardag? Maak

het makkelijk en snel gewoon zelf!

 

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?

 

Maandag 30 december 

Beste wensen sterrenboom

Wat wens jij voor jezelf in het nieuwe jaar? En wat wens je anderen? Schrijf je

wens op een ster, versier de ster en hang deze in onze wensenboom.

 

Brrrrrr, koude voeten - tikspel

Pas op! De tikker komt achter je aan. Zorg er snel voor dat je koude voeten van

de grond zijn!

 

Dinsdag 31 december 

Oudejaarsdag

 

Vandaag is de BSO vanaf 16.00 u. gesloten.
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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?

 

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!

 

Woensdag 01 januari 

Nieuwjaarsdag

 

Vandaag is de BSO gesloten! Allemaal een heel gelukkig Nieuwjaar!

 

Donderdag 02 januari 

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

nieuwjaarsreceptie van 17.00 tot 18.00 u.

Nieuwjaarsreceptie

Vandaag proosten we op 2020! De Hagedissen en Vossen maken lekkere

drankjes en smakelijke hapjes.
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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. 

 

Stoelendans

Met deze stoelendans wordt het dikke pret.  Swingen in je pyjama rond de

stoelen in het midden van de hal. Wie blijft erover en wint het spel?

 

Film kijken

Vanmiddag gaan we met elkaar een film kijken.
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