
Van Noordpool tot Zuidpool
We gaan op reis, van de Noordpool tot aan de Zuidpool. Wat kom je daar tegen? Welke dieren leven er allemaal op deze polen? We
leren het tijdens deze twee bere-COOLe weken. Trek je winterse kleding uit de kast en kom snel naar de BSO. We gaan op
poolexpeditie!

Maandag 26 december
Tweede Kerstdag!
Deze dag zijn wij nog gesloten. Maar wij hebben er zin in de vakantie, jullie ook? Tot morgen!!

Dinsdag 27 december
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!

Bouw een iglo
Vroeger woonden de Inuit in deze sneeuwhutten. Iglo's worden nu alleen nog gebruikt als de Inuit op jacht gaan. Wij
bouwen er eentje van suikerklontjes.
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Woensdag 28 december
Winter scavenger hunt
We gaan naar buiten en zoeken naar een bevroren plas water, een naaldboom en nog veel meer typische winterse dingen
in de natuur!

Vuurwerk van wattenstaafjes
Rond oud en nieuw mag het weer: vuurwerk afsteken. Maar een kunstwerk van vuurwerk op papier maken dat mag
gewoon altijd! We gebruiken hiervoor wattenstaafjes. Ben je benieuwd? Het resultaat is héél mooi.

Donderdag 29 december
Parallel -reuzeslalom
Neem het één op één tegen elkaar op in deze reuzeslalom! Wie komt als eerst over de �nish?

Mix & Match sneeuwman
We maken sneeuwpoppen van stenen die we vinden in de natuur! Een leuke en originele activiteit waarbij iedereen een
ander resultaat krijgt. Dit wordt leuk!

Vrijdag 30 december
Bingo winter
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met de winter. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn
kaart vol?

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!

 

Kindcentrum Harga
26 december t/m 06 januari



Maandag 2 januari
Dobbel een Noordpool-verhaal
Je dobbelt met de dobbelsteen. Het aantal ogen op de dobbelsteen bepaalt wie je bent, wat je doet en wat er met je aan
de hand is. Beeld dit uit of schrijf het op. Uitdaging!

Diorama Noord- of Zuidpool
Brrrrr... het is altijd erg koud op de Zuid- of Noordpool! Er leven verschillende dieren. Weet jij welke? Maak je eigen 'mix-
pool' met jouw favoriete dieren.

Dinsdag 3 januari
Kerstmannen van stokken
We gaan eerst buiten op zoek naar geschikte takken om kerstmannen van te maken. We maken ze daarna op maat en
gaan ze verven.

Indoor snowball games
We gaan spelen met sneeuwballen! Ja, echt waar! We gebruiken zelfgemaakte sneeuwballen, zodat we nu ook binnen met
sneeuw kunnen spelen. Cool toch?!

Woensdag 4 januari
Dans de Polar Express
Ken jij de �lm: The Polar Express? Hier zitten allerlei leuke dansjes en liedjes in. Welk dansje doen jullie in de trein richting
de Noordpool?

Outdoor foto challenge: winter edition
Durf jij deze outdoor foto challenge aan te gaan? Zoek alle onderdelen die op de opdrachtkaart staan en fotografeer ze!

Donderdag 5 januari
Winteractiviteit Volkstuin BSO
Weet jij welke vogels er in de winter bij ons in de buurt leven, wat ze eten en waar de vogels wonen? Op donderdag
5 januari dag gaan we vogelhuisjes timmeren (8+ activiteit), voedsel voor vogels maken (jongste kinderen) en een
vogelspeurtocht in de omgeving doen. ’s Morgens start je gewoon op je eigen locatie en daar word je opgehaald
door een busje van KomKids en naar de Volkstuin BSO gebracht. Aan het einde van de middag word je natuurlijk
ook weer teruggebracht naar je eigen locatie waar je kan worden opgehaald.

IJskoud speelgoed
We bevriezen ons speelgoed. Zo ontstaat er een ijsblok. Maar hoe gaan we dit speelgoed er ooit weer uit krijgen? We gaan
bikken!

Vrijdag 6 januari
Glitterende ijspegels!
In de winter zie je af en toe ijspegels buiten hangen. Deze zien er betoverend uit! Wij maken onze eigen ijspegels voor het
raam.

Kerstbomen van bladeren
Kerstbomen knutselen kan op wel meer dan 100 manieren! Maar hebben jullie deze manier wel eens gezien?! We maken
het van bladeren en takjes!
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