
Kerstvakantie programma
Wij hebben weer een super leuk programma voor jullie samen gesteld. Komen jullie ook gezellig naar de BSO in de kerstvakantie? Wij
hebben er in ieder geval super veel zin in!

Maandag 27 december
Sneeuwbol met winterlandschap
We maken zelf een sneeuwbol. Eentje die je moet schudden en waar dan de sneeuw naar beneden komt vallen. Binnenin
maken we een winterlandschap. Schudden maar!

Winter scavenger hunt
We gaan naar buiten en zoeken naar typische winterse dingen in de natuur!

Wilde weetjes
In dit grote natuurspel wordt onze kennis getest over de natuur. Het is een heerlijk buitenspel waarbij we leren van elkaar
en ondertussen de natuur ontdekken.

Dinsdag 28 december
Gezond zelfportret
Een zelfportret kun je tekenen of schilderen. Op een heel andere manier maken we een zelfportret. Met behulp van diverse
soorten groente en fruit mag jij een gezicht maken. Wat wil je allemaal gebruiken, welke vormen zijn handig? Hoe zie je er
uit en lijkt je portret op jou?

The Masked Singer
We gaan onze eigen maskers knutselen en onszelf onherkenbaar verkleden. Hierna gaan we optreden! Raadt het andere
team dat jij het bent?

Sneeuwman tikkertje
Sneeuwman, sneeuwman, pak me dan als je kan. Kun jij op tijd wegrennen voordat de sneeuwman je tikt?
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Woensdag 29 december
Sneeuwpop-pizza
Super leuk om te zien toch, deze sneeuwpoppen-pizza's?! Naast het feit dat ze er erg leuk uitzien, zijn ze ook nog eens
mega lekker!

Spaghetti piramide
We gaan aan de slag in teams. Welk team lukt het om met spaghetti en marshmallows als enige materialen, een mega
grote piramide te bouwen?

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!

Donderdag 30 december
Eilandbal
Gooi, raak en stuur iemand naar het eiland! Maar pas op, vanaf het eiland kan jij ook geraakt worden.

Fruitketting
Snoep- popcorn- en chipsslingers zijn lekker maar nou niet echt gezond. Laten we eens een supergezonde snoepketting
maken van fruit.

Movie middag
Wat is er nu �jner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken samen naar een leuke �lm. Neem je
je bioscoopkaartje ook mee?!

Vrijdag 31 december
Vandaag is het oudejaarsdag. Daarom staat vandaag in het teken van oud & nieuw en wensen wij alle kinderen, ouders en verzorgers
een �jne jaarwisseling toe!

Vrolijke vuurpijlen
Knallend het nieuwe jaar in, dat kan met deze vrolijke vuurpijlen. Volkomen geluidloos en veilig, want bij dit vuurwerk
knallen alleen de kleuren!

Appel�appen
Naast oliebollen horen appel�appen natuurlijk ook bij Oud en Nieuw. Maar ja, eigenlijk zijn ze het hele jaar door
superlekker!

Vuurwerk sportspektakel
Pats, boem, knal! Welkom op ons vuurwerkfestival! Speel de 8 sportieve spellen van de afsteekkaart en verdien je
Vuurwerk-Verklaring
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Maandag 3 januari
Wenslampje
Heb jij een wens? Met jouw zelfgemaakte wenslampje komt jouw wens misschien wel uit. Maak dit prachtige lichtje en
neem 'm mee naar huis.

Borrelende Bubbels
We maken een heerlijk feestelijk drankje vol met borrelende bubbels.

Oud-Hollandse winterspelen
Oliebolhappen, ijspegelpoepen.. we gaan het allemaal doen tijdens deze oude winterspelen. Oud-Hollandse spelletjes in
een winterjasje! Doe je ook mee?

Dinsdag 4 januari
Vogelvoederketting maken
Heb je vogels in de tuin en wil je deze graag daar houden? Dan kun je de vogels voeren met voer uit de winkel, maar je
kunt ook zelf een voederslinger maken.

Winterbloemen in de natuur
We maken een winterwandeling en zoeken naar bloemen die groeien in de winter.

Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme chocolademelk om op te warmen. Probeer eens een van
deze gezonde varianten!

Woensdag 5 januari
Sneeuwvlokken met schilderstape
Wat een prachtig e�ect krijg je wanneer je op een witte ondergrond de vorm van een sneeuwvlok afplakt, daarna lekker
schilderen en dan.....tape eraf en je hebt prachtige sneeuwvlokken. Schitterende winterkunst!

Sneeuwpret
Omdat het buiten helaas niet sneeuwt, doen we binnen lekker net alsof. We gaan allemaal spelletjes doen die te maken
hebben met winter, ijs en sneeuw! Speel je mee?

Sneeuwpop pudding
We koken samen lekkere vanillepudding en maken er een sneeuwpop van. Kook je mee?

 

Het Mirakel
27 december t/m 07 januari



Donderdag 6 januari
Bevroren slijm
Spelen met slijm is superleuk en ook nog eens heel leerzaam. Wij geven je drie recepten voor het perfecte winterse slijm!
Welke maak jij?

Genieten van Glühwein
We maken een heerlijke gluhwein, lekker warm! En natuurlijk zonder wijn, maar boordevol druivensap!

Winterkleding estafette
We strijden in teams! Wie heeft zo vlug mogelijk z'n muts op en sjaal om en rent het snelst over het parcours?

Vrijdag 7 januari
Photobooth props
Snor, bril, dikke vette rode lippen? Allemaal 'props' die we kunnen maken. Geen idee wat dat zijn? Dat leer je snel genoeg.
We gebruiken ze voor een fotoshoot maar natuurlijk kun je ze ook gebruiken bij het maken van sel�es.

Fotolijstje van ijslollystokjes
Jouw mooiste of juist grappigste foto in een frame van lollystokjes! Een eenvoudige manier om leuke snelle lijstjes te
maken!

Foto shoot
Vandaag gaan we met onze zelfgemaakte props foto's maken. Neem je mooiste out�t mee of gebruik de verkleedkleding
van de BSO.

Het schaatsspel!
Een leuk bordspel in winterse sferen. Kun jij met je schaatsende poppetje de �nish bereiken? Speel dit spel samen met
anderen!
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