
Kerstvakantie 2018/2019 BSO De Volkstuin 

Week 1 

Maandag: 

Vandaag beginnen wij de dag met het maken van mooie 
kerstbomen die wij natuurlijk mee naar huis mogen 
nemen.                                                                 

Daarna gaan wij met zijn allen naar de schaatsbaan waar 
wij ook lekker zullen gaan lunchen. Als we terug komen 
op de bso gaan wij nog kerstkoekjes maken en drinken wij 
een warme beker chocolademelk.   

Dinsdag: 

Vandaag zijn wij gesloten ivm 1e kerstdag. Wij wensen 
jullie hele fijne kerstdagen .  

Woensdag:  

Vandaag zijn wij gesloten ivm 2e kerstdag.  

Donderdag: 

Vandaag gaan wij verschillende soorten kaarsen maken. Kaarsen van oude kaarsen en kaarsen 
versieren met onze eigen tekeningen.  Hoe we dat gaan doen houden we nog even geheim. 
Ook gaan wij vandaag een mooie sneeuwpop maken. Wij hopen natuurlijk dat we dat buiten 
kunnen doen van de sneeuw en als dat niet kan gaan wij binnen met verschillende materialen 
een mooie sneeuwpop maken.  

Vrijdag: 

We beginnen de dag met het maken van een mooie uil.                                                                                                                   
Ook gaan wij vandaag een huis maken van suikerklontjes. Als we dat allemaal gedaan 
hebben is het tijd voor een echte winter film.  

 

  



Week 2 

Maandag: 

Vandaag is alweer de laatste dag van 2018 en dat laten we niet  zomaar aan ons voorbij gaan, 
daarom gaan wij vandaag allemaal onze wensen voor 2019 opschrijven en ophangen in de 
kerstboom. Ook alle papa’s en mama’s mogen dit doen. Omdat vandaag een feestje is, gaan 
wij lekkere hapjes maken van bladerdeeg die wij mee naar huis kunnen nemen om tijdens het 
vuurwerk lekker op te eten. Wij proosten vandaag ook alvast met lekkere (kinder) champagne 
en oliebollen.  

Dinsdag: 

Wij zijn vandaag gesloten ivm nieuwjaarsdag.  

Woensdag: 

Gelukkig nieuwjaar allemaal!! Na een drukke oud 
en nieuw hebben wij vandaag een rustige dag op 
bso.                                                                                               

Wij gaan vandaag verven op glas. Jullie mogen 
helemaal jullie eigen creaties ervan maken. 

Donderdag: 

Vandaag beginnen wij de dag met het maken van mooie dieren die wij natuurlijk mee naar 
huis mogen nemen.  Daarna gaan wij naar de schaatsbaan waar wij ook lekker zullen gaan 
lunchen. Als we terug komen op de bso gaan wij nog verse appeltaart maken en drinken wij 
een warme beker chocolademelk.   

Vrijdag:  

De laatste vakantie dag sluiten wij spetterend af in het zwembad. Dus neem allemaal je 
zwemkleding mee,  want wij zullen hier al vroeg naartoe gaan.                                

Als we terugkomen op de bso staan er allemaal spullen klaar om te mozaïeken. Hier gaan wij 
een mooie spiegel mee maken  


