
Kerstvakantie 2018. 
 

Maandag 24 december 

 
De dag voor kerst doen we een beetje rustig aan. 
In de ochtend gaan wij lekker aan de slag met hapjes maken 
voor onze kerstbrunch. Natuurlijk mogen we al ons 
zelfgemaakte lekkers ook proeven. 
In de middag maken we mooie kerststukjes, die mogen 
natuurlijk mee naar huis zodat je er van kunt genieten met de 
Kerstdagen. 
 
 

Dinsdag 25 december 

Dok is dicht, fijne Kerstdagen! 
 
 

Woensdag 26 december 

Dok is dicht, fijne Kerstdagen! 
 
 

Donderdag 27 december 

 
In de ochtend waaien we lekker uit in het Sterrebos. Zorg voor warme kleding 
en kaplaarzen, want we willen natuurlijk wel van de kabelbaan! 
We gaan in de middag naar het Stedelijk Museum om te kijken bij de 
Tentoonstelling ‘Familie’. Hier doen we ook een workshop met natuurlijke klei! 
Supergaaf! 
 
 

 

Vrijdag 28 december 

 
’s Ochtends maken we knutsels voor oud en nieuw. Vuurwerk van ecoline, 
vuurpijlen van karton en lekkere broodjes die op vuurpijlen lijken! 
’s Middags gaan we met het busje naar de bowlingbaan van Dok 99 in 
Vlaardingen. Eens kijken wie het lukt om de meeste strikes te gooien! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan elke dag natuurlijk ook even een frisse neus halen in het Sterrebos, het park 

of gewoon lekker even buurten bij Winterland. 
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Maandag 31 december 

Vandaag is de allerlaatste dag van het jaar! 
We maken er een gezellig dagje van op de bso.  
Dansspelletjes, oliebollen bakken, lekker een filmpje kijken met 
warme chocolademelk, uitgebreid lunchen en we maken een 
wensboom met onze wensen voor het nieuwe jaar. 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne jaarwisseling! 

 

Dinsdag 1 januari 

Dok is vandaag dicht! 
 
 
 

Woensdag 2 januari 

Maak je vandaag maar klaar voor een drukke dag. 
Wij gaan namelijk een bezoekje brengen aan het Crazy 
Springparadijs in de Margriethal. Hier gaan wij met de tram 
naartoe. We blijven hier tot in de middag, eten er onze lunch 
en gaan dan weer richting Dok. 
 
Doe lekker makkelijke kleding aan, waarin je goed kunt 
bewegen! 
 
 

Donderdag 3 januari 

 
Vandaag gaan we met het busje naar Jeugdstad in Vlaardingen. 
Hier kunnen we een heleboel leuke dingen doen. Knutselen, sieraden 
maken, schminken, enzovoorts. Er is genoeg om ons de hele dag te 
vermaken. Misschien halen we ook wel wat lekkers te eten! 
 
 

 

Vrijdag 4 januari  

We maken op onze laatste vakantie dag, leuke voederbakjes 
van blikken. Een gezellig kleurtje er op, mooi versieren, en dan 
kunnen de vogeltjes in jou tuin of op jou balkonnetje er van 
genieten! 
We houden een lekker chill dagje, met een leuke winterse film 
en wat lekkers er bij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan elke dag natuurlijk ook even een frisse neus halen in het Sterrebos, het park 

of gewoon lekker even buurten bij Winterland. 


