
Locatie: IKC ‘t Palet 
Groepen:  Alle groepen 

Datum:  23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

 
 

Thema: De gezellige donkere dagen. 
 

Als het ‘s avonds donker wordt 
is het helemaal niet naar 

want dan zitten wij met zijn alle 
zo gezellig bij elkaar 

ieder zit dan op een stoeltje met een lichtje in de hand 
en zo branden er duizend lichtjes in heel Nederland 

kinderliedje: tussen de hele hoge bomen (aangepast) 
 

Maandag 23 december: 
                    De eerste vakantiedag op onze BSO van IKC ‘t Palet beginnen wij 
al actief, want jullie hebben het vast al gehoord, maar jeugdstad is er weer! 

Daar gaan wij gezellig met zijn alle naar toe vandaag. 
 

                               Dinsdag 24 december 

Het is morgen alweer Kerstmis! 
 Daarom gaan wij ‘s morgens kerststukjes maken. 

Leuk voor thuis of om cadeau te geven! 
‘s Middags gaan wij de aap uithangen in de beestenboel. 

Neem extra sokken mee. 
 

Woensdag 25 december 
Vandaag is de BSO gesloten. 

HO HO HO Fijne 1e kerstdag allemaal! 
 

Donderdag 26 december 
Vandaag is de BSO gesloten. 
Fijne 2e Kerstdag gewenst! 

 
Vrijdag  27 december 

 Vandaag gaan wij schaatsen!!! Heb je zelf nog schaatsen thuis, neem die dan 
lekker mee! 

‘s Middags gaan wij lantaarntjes en/of je eigen zaklamp knutselen, want in de 
winter is het al gauw donker buiten. 

De perfecte tijd voor een lichtjes speurtocht in .. jawel het donker! Oei Spannend 
he?! 

Wij zijn zo rond 17:30uur weer terug op de BSO! 
 
 



                    Maandag 30 december 

De 2e week alweer van de kerstvakantie! 
‘s Morgens gaan wij al op pad naar jeugdstad. 

‘s Middags gaan wij iglo’s maken van suikerklontjes... 
Lekker freubelen maar! 

 
 

        Dinsdag 31 december 
Wat gaat een jaar toch snel voorbij he! 

                           Het is alweer Oudejaarsdag. 
Wij gaan ‘s morgens lekkere hapjes maken en om 12 uur ‘s middags 

proosten wij alvast op het nieuwe jaar. Uiteraard met een oliebol erbij! 
Daarna volgen er gezellige einde jaars spelletjes, met o.a. een hele leuke 

quiz en het knallende bom doorgeef spel! Weet jij nog wat er  allemaal 
gebeurd is dit jaar? 

 
Woensdag 1 januari 

Vandaag is de BSO gesloten! 
Gelukkig nieuw jaar alweer! WOEHOE 2020! 

 
Donderdag 2 januari 

Na de gezellige feestdagen, beginnen wij de 2e dag van het nieuwe jaar met een gezellig 
potje bingo! Val jij in de prijzen?! 

‘s Middags gaan wij lantaarntjes en/of je eigen zaklamp knutselen, want in de winter is 
het al gauw donker buiten! 

De perfecte tijd voor een lichtjes speurtocht in .. jawel het donker! Oei Spannend he?! 
Wij zijn zo rond half 6 weer terug op de BSO. 

 

Vrijdag 3 januari 
In de ochtend gaan wij naar ‘t Hof want er is een schaatsbaan! 

Als je thuis nog schaatsen hebt, neem ze maar lekker mee. 
‘s Middags maken wij een winter kwarktaart, die wij ‘s middags bij de film lekker 

gaan oppeuzelen met een beker warme chocolademelk. 
 
 

Wij hebben er zin in!! 
Jullie ook?!! 

Tot in de Kerstdagvakantie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


