
Piek�jne kerst week 1 en week 2
Ho-Ho-Ho allemaal!

Pak de Kerstboom van zolder en begin maar alvast met oude sokken te sparen… We pimpen onze Kerstsokken, gaan rocken op onze
sokken tijdens het Kerstsokkenbal en brengen een bezoekje aan de geheime kamer van de stoute Kerstelf.

Naast allerlei Kerstactiviteiten staan er ook typische winterse activiteiten op het programma zoals snowball games. Of doe mee het
vuurwerksportspektakel!

Deze en nog veel meer piek�jne activiteiten zijn te vinden in dit Kerstprogramma! Kom jij deze vakantie met ons meevieren?

Groetjes van het BSO team

Maandag 21 December
De Geheime Kamer van de Stoute Kerstelf
Vandaag gaan we creatief aan de slag met natuurlijke materialen. We gaan kerststerren maken van takjes en gaan gezellige
kerststukjes maken. Ook gaan we op zoek naar de geheime kamer van de Stoute Kerstelf om te proberen het magische kistje van de
elf te openen. Zou het ons lukken binnen de tijd die we daarvoor hebben? Kom jij ons daarbij helpen?

Creatieve kerstcreaties
Een schaal, potje of een bakje over thuis? Neem mee! We willen mooie kerststukjes maken samen. Ook leuke
versiersels in het kerstthema zijn welkom!

Escaperoom: De geheime kamer van de stoute kerstelf
Hé-hé-hé, Ho-HoHo! Deze stoute kerstelf steelt zomaar een cadeau! We gaan op zoek naar de geheime kamer en proberen het
magische kistje van de elf te openen! Hopelijk lukt het ons op tijd...

Sterren van takken
We maken een ster van takken! Dit is een erg leuk project om te doen. Bovendien kun je ze ook als versiering in huis
of op de BSO gebruiken, om alles nog gezelliger maken! Doe je mee?
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Dinsdag 22 December
Wereld museum
Vandaag gaan wij een dagje naar het Wereld Museum in Rotterdam. In het Wereldmuseum kun je in de doe-tentoonstelling
Superstraat samen testen hoe jij het doet in de 1,5 meter samenleving! Het is burendag in de Superstraat en dat betekent dat
iedereen welkom is. Buurtceremoniemeester Freddy heeft goed nagedacht over veilige maatregelen en voor jou een Buurtparcours
uitgezet. In 75 minuten ga je op bezoek langs 4 buren. Ze blijven graag vol veilige afstand, daarom hebben ze speciaal voor jou iets
voorbereid! Bij Kevin kan je letterkunst maken en bij Meryem bouwen aan een schone stad. Doe aan het einde van het programma
mee aan de Grote Buurt Quiz en kom er achter dat jij de 1,5 meter kampioen bent! Mochten we niet naar het museum kunnen als
deze dicht is vanwege maatregelen omtrent Corona dan hebben we natuurlijk een ander leuk programma. We hebben dan een
themakist van het Science Centre Delft met allemaal leuke hersenkrakers erin. In deze kist zitten spellen, codes, logica en puzzels. En
alle spellen hebben vormen, reeksen, veelvlakken, logica, constructies of bouwen in zich. Zoals je ziet je hoeft he niet te vervelen.

Woensdag 23 december
Kerst Sokken Bal
In de ochtend maken we samen lekkere hapjes, waar we tijdens de lunch van gaan smullen. In de middag pimpen we onze eigen
kerstsokken, waarna we op onze sokken dansen en leuke dansspelletjes doen.

IJsbeer hapjes
Een smakelijk hap.... ijsbeer!? Inderdaad vandaag eten we ijsberen, maar geen zorgen, ze zijn niet zo koud als je verwacht. Dat wordt
genieten!

Kerstsokkenbal
We gaan rocken op onze sokken! Voetjes van de vloer en haal je Kerstsokken van stal: het is tijd voor het
knotsgekke Kerstsokkenbal!

Pesto mozzarella sterren
Gevulde bladerdeegsterren maken, dat wordt smullen!

Kerstbomen van brood
Heb je al eens een kerstboom geproefd? Deze zijn om je vingers bij op te eten! Kies degene die jij het allerlekkerste vindt en
smullen maar..!

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!

Donderdag 24 December
Winter Speurtocht

Vandaag doen we een speurtocht in de heemtuin. Dit is een leuke plek om opdrachten te doen en te leren over de
natuur. de verschillende opdrachten gaan over de winter of staan in de sfeer van kerst. Het kan koud zijn, dus kleed
je goed warm aan. We gaan eerst naar de tram en dan een stukje wandelen richting de Heemtuin. Daar kan de
speurtocht beginnen, bij elke opdracht kan je een letter verdienen dat uit eindelijk een woord vormt. Kom je ook?

 

Kekt
21 december t/m 01 januari



Vrijdag 25 December
Vandaag zijn wij gesloten i.v.m. Kerst

Maandag 28 December
Bezoek aan het NME, de Winterse Spelen
Bewegend bezig zijn en op een spelende wijze de wereld ontdekken! Ben je klaar voor de nieuwe uitdagingen, lessen over de natuur-
en milieu gerelateerde onderwerpen en leuke spelen? Doe dan mee met het bezoek aan Natuur-en Milieueducatie centrum.

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!

Bowlen met Olaf
We gaan het spelletje bowlen doen! Niet zomaar bowlen maar we gaan bowlen met onze eigengemaakte Olaf kegels.

Ren Rudolph ren!
Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel verschillende manieren spelen. Er zijn namelijk veel leuke
varianten van! Deze keer spelen we tikspellen met Rudolph het rode-neus-rendier in de hoofdrol. Wat lijkt jou een
leuk spel? Kies maar uit en spelen maar!

Eskimo estafette
Je vaardigheden op het gebied van overleven wordt op de proef gesteld. Kun je jagen, vissen vangen, sporen zoeken en je
warm genoeg kleden voor het Noordpool klimaat?

Dinsdag 29 December
Apres-Ski feestje
Vandaag maken we pretzels. Heerlijke winterkoekjes! Springen en dansen we op Après ski muziek in combinatie met karaoke. En niet
te vergeten gaan we echte nep sneeuw maken.....

Pretzels bakken
Heb je al eens een heerlijke, zachte pretzel gehad? Doordat het deeg even moet rijzen moeten we een beetje geduld
hebben voor ze klaar zijn, maar dan hebben we ook echt een heerlijke snack!

Après ski spelen & Karaoke
Doe spellen met de leukste après-ski hits! Draai aan de schijf en kijk wat jij voor opdracht krijgt! Verboden te lachen, hard-
zacht zingen of toch: foutje, bedankt? Dat wordt lachen!

Sneeuw maken
Sneeuw ligt niet altijd buiten voor het oprapen, maar gelukkig kunnen we het zelf ook maken. Door deze techniek hoef je
niet meer in spanning af te wachten wanneer het gaat sneeuwen.
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Woensdag 30 December
Hoog in de bergen, staat een hutje
Vandaag wanen wij ons in een hutje op de bergen van Tirol. Hier leren wij Jodelen, maken wij overheerlijke glüwein en maken onze
eigen koekoeksklok.

Koekoeksklok
De koekoeksklok komt vaak uit landen zoals Zwitserland en Oostenrijk en heeft vaak mooi houtsnijwerk. Wij gaan hem
minstens zo mooi maken van karton!

Jodelduel: het cadeautjesspel
Jodela hi jodela hiho! We spelen een cadeautjesspel met dobbelstenen. Gooi je dubbel? Trek de wanten aan, zet de muts
op, pak het cadeautje uit en jodel uit volle borst met ons mee! Jodelahiti!

Genieten van Glühwein
We maken een heerlijke gluhwein, lekker warm! We kunnen hem thuis ook eens maken, gezellig voor het kerstdiner! En
natuurlijk zonder wijn, maar boordevol druivensap!

Melkmysterie
We gaan vandaag het melkmysterie oplossen! Wist je namelijk dat je met melk heel veel geheimen kan bewaren?

Melkregenboog
Wow! Wat je al niet kan doen met een beetje melk, wat kleurstof en afwasmiddel! Het lijkt wel tovenarij! Spektakel
verzekerd!

Donderdag 31 December
Dag 2020, Hallo 2021
Vandaag gaan we genieten van de verschillende leuke activiteiten zoals pop-up vuurwerk, wensen-ritueel, smeltende sneeuwpop of
bijvoorbeeld geluk-koekjes maken. Hoe leuk is om naar de vuurwerk te kijken. Maar die kun je zelf maken en dan van verschillende
kleuren lint. Of bijvoorbeeld een schudhuisje vol sneeuw- vlokjes! En je dag beëindigen met de lekkere geluk koekjes! Geweldig!
Geniet ervan.

Pop-up vuurwerk
Vind jij vuurwerk ook zo mooi om naar te kijken?! Helaas kun je er niet mee spelen.. Met dit vuurwerk kan dat wel!
We maken het van verschillende kleuren lint.

Smeltende sneeuwpop
We laten onze zelfgemaakte sneeuwpop zogenaamd smelten door het rietje naar beneden te halen. Klinkt een
beetje warrig he? Maar het is echt heel erg COOL.

Sneeuwbol maken: Let it snow!
Maak van jezelf een skiër, sneeuwpop of misschien wel een kerstman en creëer zo je eigen winter wonderland!
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geluk koekjes

Vrijdag 1 januari
Vandaag zijn wij gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag
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