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Kerstvakantie week 1 
 

Maandag 25 december: 
Vandaag is het eerste kerstdag.  

Daarom zijn wij vandaag gesloten! 

 

Dinsdag 26 december:  

Vandaag is het tweede kerstdag.  

Daarom zijn wij vandaag gesloten! 

 

Woensdag 27 december: 

Vandaag gaan wij een sneeuwpop maken. Maar dat is niet zomaar een sneeuwpop. 

Het is een sneeuwpop van een bloempot. 

Ook gaan wij sneeuwkoekjes maken……mmmmm dat wordt smullen. 

Omdat het in december altijd wat kouder is gaan wij lekker onze eigen  

groente soep maken met een tosti erbij.  

 

Donderdag 28 december: 
Na de drukke kerstdagen gaan wij vandaag allemaal verschillende,  

leuke en ontspannen activiteiten doen. 

Wij beginnen de dag met een boswandeling en een speurtocht. Zodra wij terug zijn 

op de BSO gaan wij vogelvoer maken. Ook de vogels willen iets extra’s met de 

feestdagen.  

Ook gaan wij onze wens opschrijven op een mooie ster.  

 

Vrijdag 29 december: 
Vandaag gaan wij met zijn alle glow in the dark golfen 

Op de terugweg nemen wij oliebollen mee zodat wij met elkaar kunnen proosten op 

het nieuwe jaar! Voor de papa’s en mama’s staan er allemaal lekkere hapjes klaar! 

 

 

 

 



  

Kerstvakantie week 2 
 

Maandag 1 januari: 
Vandaag is het nieuwjaarsdag.  

Daarom zijn wij vandaag gesloten! 

 

Dinsdag 2 januari:  

Vandaag hebben wij feestelijke activiteiten.  

Wij beginnen de dag met fotolijstjes maken waarbij ook een  

foto van onszelf hoort die we gelijk laten afdrukken. 

Omdat het nog een beetje feest is gaan wij lekkere pannenkoeken maken. 

Wij gaan ook allemaal lekkere en gezonde sandwiches maken  

zodat we met de papa’s en mama’s kunnen proosten zodra de  

kinderen worden opgehaald.   

 

Woensdag 3 januari: 

Vandaag gaan wij  naar de Beestenboel. 

Wij nemen onze lunch mee zodat we er een lange dag van kunnen maken.  

Zodra wij terugkomen op de BSO gaan wij onze eigen jam maken die  

wij natuurlijk lekker mee naar huis mogen nemen.  

  

Donderdag 4 januari 
Vandaag staat het in het thema sneeuw.  

Wij gaan vandaag onze eigen snowglobes maken en lekkere sneeuwkoekjes 

bakken. 

Als lunch eten wij een broodje knakworst. 

Na de lunch hebben wij spelletjes middag. Alle kinderen mogen hun 

lievelingsspelletje meenemen.  

 

Vrijdag 5 januari:  
Vandaag gaan wij ons eigen vogelhuisje maken met vogelvoer zodat wij alle vogels 

lekker kunnen verwennen.  

Ook gaan wij vandaag onze eigen appelmoes maken  

die wij mee naar huis kunnen nemen.  

Als we dan toch met appels bezig zijn maken wij gelijk een  

lekkere appeltaart zodat alle papa’s en mama’s bij het ophalen 

een lekker stukje appeltaart hebben met een kopje koffie of thee erbij.  

 

 


