
 

Kerstvakantie 2017 

1ste week 
 

Maandag 25 & dinsdag 26 december Dok Gesloten!!! 

 

We wensen alle kinderen en ouders 

 
Woensdag 27 december  

 

Hebben Jullie leuke kerstdagen gehad?  

De kerstvakantieopvang van Dok staat in de teken van de 

Winterspelen die in februari gehouden worden in Zuid-Korea. 

Wij gaan jullie alvast in de sfeer brengen van de winterspelen. 

Wanneer alle kinderen op Dok zijn, vertrekken we met de 

busjes naar de ijsbaan om lekker sportief bezig te zijn op de 

ijsbaan. 

Schaatsen is ook een onderdeel op de winterspelen.  

Rond 14.00 uur zijn we terug en dan gaan we de BSO versieren 

met knutselwerk voor het thema winterspelen.  

 

Tip; Kleed je warm aan 

 

Wij gaan vandaag Brood met erwtensoep/ brood met groentesoep eten  

  



Donderdag 28 december  

 

Trek sportieve kleding aan want we gaan vandaag 

in de gymzaal op school spellen. Wanneer alle 

kinderen binnen zijn op Dok gaan we naar de 

gymzaal op school.  

Spellen; sneeuwballengevecht, ijstegelroof, 

pinguindans, ijsschots race enz.  

 

Tip: Trek sportieve & gemakkelijke kleding, aan 

want we gaan veel bewegen. 

  

Wij maken vandaag een gezonde fruitsalade  

 

Vrijdag 29 december  

 

Vandaag brunchen we op Dok. 

 

Daarna gaan we richting Bergschenhoek, naar de 

Tubing.  Hiervoor willen we een eigen bijdragen 

vragen van 7,50.  

Tubing is geen onderdeel van de Olympische 

spelen maar het is wel heel leuk! Wie is het eerst 

beneden? Supergave activiteit! Adrenaline giert 

door je lijf.  

We zorgen ervoor dat we rond 17.00 uur weer op 

de Dok terug zijn.  

 

Tip; Trek kleding aan die tegen een stootje kan, en ook lekker warm is.  

 

Terug op Dok genieten we nog even na met een beker warme chocomel. 

 

 

  



Kerstvakantie 2018 

2de week 
Maandag 1 januari  Dok gesloten !!! 

 

Wij wensen alle kinderen en ouders een gelukkig 
Nieuwjaar 

 

Dinsdag 2 januari  

 

Vandaag komt “de kunst juf” op bezoek, ze neemt ons mee in de 

kunstwereld. Tijdens de teken en schilderlessen worden 

verschillende technieken en materialen aangeboden.  

We beginnen met de primaire kleuren, secundaire kleuren en 

tertiaire kleuren. Daarnaast maken wij uiteraard leuke tekeningen 

en schilderijen waarbij we de opgedane kennis kunnen oefenen en 

gebruiken.  

Deze tekeningen mogen we natuurlijk ook meenemen naar huis. 

 

Wij gaan vandaag een artistieke sandwich eten.  

 

 



Woensdag 3 januari 

 

Vandaag gaan we naar de ballenbak in 

Charlois. Hier kunnen wij ons goed 

uitleven. We gaan lekker springen op de 

springkussen, spelen in de ballenbak, 

klimmen en klauteren. 

Wij zijn we rond 16.00 terug op Dok, 

moe maar voldaan. 

 

 

Wij eten vandaag bij de ballenbak, dat wordt lekker smullen  

 

Donderdag 4 januari  

 

Vandaag is de 2e kunst les.  De “kunst juf “ zal vandaag de kinderen leren 

hoe zij kleuren kunnen mengen. Warme en koude kleuren en hoe we 

verschillende kleurtonen kunnen gebruiken. Daarnaast maken wij 

uiteraard leuke tekeningen en schilderijen waarbij we de opgedane kennis 

kunnen oefenen. De tekeningen en schilderijen mogen natuurlijk ook 

mee genomen worden naar huis. Daarnaast gaan we binnen leuke spellen 

spelen zoals ijspegel omgooien, ijs bowlen, memory enz.  

 

Wij gaan vandaag appeltaart maken.  

 

Vrijdag 5 januari  

 

Vandaag is de laatste dag van de vakantie! We gaan vandaag op de BSO film kijken maar ook 

heerlijk buiten spelen. In de middag willen wij de vakantie afsluiten en het Nieuwejaar 

verwelkomen met oliebollen en kinderchampagne.  

 

Film: Happy Feet of Ice Age   

 

Wij gaan vandaag oliebollen eten en kinderchampagne drinken  

 


