
 

Activiteiten kerstvakantie  
Toekomst, ZiezoKids en De Wieken 
23 december '19 t/m 03 januari '20 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers van BSO Toekomst, ZiezoKids en De wieken, 
 
In de kerstvakantie voegen de locaties Toekomst, ZiezoKids en De Wieken samen. Via deze 
activiteitennieuwsbrief informeren wij jullie over de activiteiten die plaatsvinden in de kerstvakantie. 
De locaties zullen starten en eindigen op hun eigen locatie. Graag aanmelden voor 9 december. 
 
Met vriendelijke groeten,   
Toekomst, ZiezoKids en De Wieken 
 
In verband met sommige activiteiten is het handig als er een tasje met reservekleding op de 
locatie staat. Denk bijvoorbeeld aan een joggingsbroek. We gaan ook veel naar buiten dus 
kleding kan vies worden. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Week 1 

 
maandag 23 december 2019 
Activiteit: kerstkaarten maken en/of kerststukjes 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    
 
Misschien is er nog wel iemand die je op de valreep een kaart wil 
sturen? Of heb je nog een plekje over thuis voor een mooi kerststukje? 
Laat je creativiteit de vrije loop bij het maken van kaarten en 
kerststukjes. Duik het atelier in om materialen te zoeken die je kunt 
gebruiken. Voor de kerststukjes gaan we natuurlijk op zoek naar de 
mooiste takjes, strikjes, kerstballen en kaarsen.  
 
Dinsdag 24 december 2019 
Activiteit: Op bezoek bij Villa Zebra 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    
 

 
 
Laat je verrassen door dit interactieve museum, speciaal voor kinderen! 
Er is een tentoonstelling voor 4 tot 6-jarigen en een tentoonstelling voor 
kinderen van 7-plus. Meer dan genoeg te ontdekken, je over te verbazen 
en uit te zoeken. Alle nieuwsgierige aagjes, kunstenaars in de dop en 
anderen: welkom! 
 
 
 

 
 
Woensdag 25 december 2019 
Activiteit: GESLOTEN I.V.M 1E KERSTDAG 
 
 
donderdag 26 december 2019 
Activiteit: GESLOTEN I.V.M 2E KERSTDAG  
 
 
 



 
 
vrijdag 27 december 2019 
Activiteit: Pyjama dag met filmmiddag met popcorn 

Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    
 
Pyjama dag – dat zegt al heel wat. Deze dag doen we het 
rustig aan; misschien nog uitbuiken van de kerstdagen? 
Breng je pyjama, onesie of joggingpak mee, want wij gaan 
nergens heen vandaag. Oké, alleen in onze fantasie dan. Wie 
een spelletje wil doen doet een spelletje, in de middag kijken 
we gezellig film met popcorn. 

 

Week 2 
 

maandag 30 december 2019 
Activiteit: Een educatief uitje! 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    
 
Het is nog een verrassing waar we heen gaan, maar leerzaam is het 
zeker! We zullen leren over hoe dingen werken, over de wereld om 
ons heen, nieuwe dingen, samen werken en vooral: plezier hebben in 
het leren met elkaar. We gaan in ieder geval naar Rotterdam, dus 
doe een gok en kijk of je gelijk krijgt. :) 
 
 
Dinsdag 31 december 2019 
Activiteit: Bingo spelen met echte prijsjes! 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    
 

Wie komt er de laatste dag van 2019 met ons meevieren? Ga 
er eens lekker voor zitten en let goed op; kijken of jij als eerste 
een prijs in de wacht sleept. Tussendoor doen we natuurlijk op 
z’n minst rek- en strekoefeningen. Wie er in is voor een 
winterwandeling, die neemt zijn muts, sjaal en handschoenen 

mee.  
 
 

 
 
Woensdag 01 januari 2020 
Activiteit: GESLOTEN IVM NIEUWJAARSDAG 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



donderdag 02 januari 2020 

Activiteit: Schaatsen (7+) en knutselen (4 t/m 6 jaar), pannenkoeken bakken 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    
 
 
Terwijl de oudere kinderen zich vermaken op de 
schaatsbaan, gaan de jongere kinderen aan de 
slag met uitdagende knutsels: kies voor een 
windgong van flessendopjes, vetbollen maken 
voor de vogels, of doe het allebei! Verder lijkt het 
ons een uitstekend idee om een stapel 
pannenkoeken te maken, voor de lunch natuurlijk! 
 
 
LET OP; ga je schaatsen, neem dan je handschoenen mee want deze zijn verplicht! 
 
 
vrijdag 03 januari 2020 
Activiteit: Vrij spel en ‘apenkooien’ in de gymzaal 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    
 

Neem je favoriete speelgoed mee (niet te kwetsbaar!) voor een ochtendje heerlijk vrij spel; in de 
middag gaan we apenkooien in de gymzaal en daarna koelen we af met een lekkere zelfgemaakte 
milkshake. Wist je dat sinaasappelsap, een beetje melk en nog wat vanillevla, hééérlijk fris smaakt? 
Kom dat proeven! 
 
 

 


