
Programma BSO kerstvakantie 2019-2020 

BSO Het Mirakel, BSO de Regenboog en BSO Klinker 

 

Maandag 23 december   

Het is bijna Kerst en daarom gaan wij in de ochtend 

kerststukjes maken van takjes, belletjes en kerstballen. 

Vandaag smullen wij van een lekkere zelfgemaakte 

tomatensoep. 
 

 

BINGO! In de middag gaan we bingo spelen. Je kan 

er leuke prijzen mee winnen. Jij doet toch ook mee?  

 
Dinsdag 24 december   

Ben je sportief, creatief of houd je van entertainment?  

In Jeugdland Vlaardingen hebben ze verschillenden  

soorten activiteiten. Wij vertrekken om 10.00 uur en  

verwachten om 16.00 uur weer terug te zijn op Het Mirakel.  

Woensdag 25 december   

Vandaag zijn wij gesloten i.v.m. eerste Kerstdag.  

Wij wensen iedereen een prettig kerstfeest! 
 

Donderdag 26 december   

Vandaag zijn wij gesloten i.v.m. tweede 

Kerstdag. Wij wensen iedereen een prettig 

Kerstfeest!  

Vrijdag 27 december   

Brr, het is koud buiten. Trek je handschoenen, muts 

en sjaal uit de kast, want wij gaan in de omgeving 

een winterwandeling door de natuur maken! In de 

middag eten wij tosti’s en gaan we een 

natuurschilderij maken met de materialen die je 

gevonden hebt in de wijk! 

 

 

Maandag 30 december   

In de ochtend gaan we dromenvangers maken die 
je een mooi plekje kan geven in je kamer. In de 
middag eten we een heerlijke boterham met ei, 
mmm!  
Als het eten is gezakt gaan we 
in de middag sporten! Een potje 

voetbal en trefbal komt zeker aan bod! Lijkt het je leuk om jezelf  
of iemand anders op te maken? Dan kan dit vanmiddag ook! 
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Dinsdag 31 december   

Het is vandaag oudjaarsdag. Wij gaan onze eigen vuurwerk 

knutselwerk maken om alvast in de stemming te komen 

voor vanavond! En natuurlijk eten wij vandaag… oliebollen! 

We maken vandaag diverse gezonde hapjes samen met de 

kinderen om lekker van te smullen en die gaan we ook 

serveren aan de ouders die de kinderen bij Het Mirakel op 

komen halen! 

In de middag gaan we diverse spellen spelen. Wie wint de zaklooprace, wie is het 
snelst met snoephappen en welke groep wint tijdens het estafettespel?  
 
Woensdag 1 januari  
Vandaag zijn wij gesloten i.v.m. Nieuwjaarsdag. Wij wensen 
iedereen een gelukkig nieuwjaar en veel liefde en gezondheid 
voor 2020! 
 

Donderdag 2 januari  
Kleed je vandaag warm aan, want wij gaan schaatsen bij Winter Village in Schiedam! 

Let op! Wij vertrekken al om 9.00 uur naar de schaatsbaan! Dit omdat het in de 

ochtend minder druk is en de kinderen dan alle ruimte hebben om 

vrij te kunnen schaatsen! Wilt u ervoor zorgen dat uw 

kind(eren) handschoenen meenemen i.v.m. de veiligheid en 

de kou! Rond 12.30 uur zijn wij terug op Het Mirakel. Daar 

genieten we van een heerlijke gezonde wrap, gemaakt door de 

kinderen en daarbij drinken we warme chocolademelk om weer op 

te warmen. In de middag gaan we winter knutselen! Maak jij een ijskristal of een 

sneeuwpop? Of heb je zelf leuke ideeën? 

Vrijdag 3 januari  

Wij gaan in de ochtend creatief aan de slag door onze eigen mok te 

schilderen. Dan kan je thuis uit je eigen gemaakte mok drinken, 

cool! In de middag genieten wij van een lekkere boterham of 

cracker met zelfgemaakte huzarensalade. We gaan onder het genot 

van een kop thee en popcorn een winterfilm kijken om de 

kerstvakantie met elkaar gezellig af te sluiten.  
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