
Kerstvakantie!
De vakantieopvang van de kerstvakantie is bij ZiezoKids! Alle kinderen kunnen gehaald en gebracht worden bij ZiezoKids. Heeft u 7
uurs opvang voor uw kind(eren) dan kan dat natuurlijk ook gewoon bij ZiezoKids. ZiezoKids is gevestigd in de Montessori school aan
de Anthonie Muijsstraat 2 te Schiedam.

Maandag 21 December
Kerstkaarten- en stukjes maken
Het is bijna kerst, dus als je iemand op het laatste moment nog een kaartje wilt sturen, maak die dan zelf! En voor wie zin
heeft om het thuis nog wat gezelliger te maken: kerststukjes staan ook op het programma!

Dinsdag 22 December
Spelletjesdag
Vandaag is de dag om te laten zien dat je een goede winnaar of verliezer bent. Rendierdobbelen, andere spelletjes met een
winters tintje, of gewoon ouderwets sjoelen. Wie doet er mee? Het gaat ten slotte om de gezelligheid.

Woensdag 23 December
Speurtocht in de wijk
Vandaag hopen we op droog weer want… er staat een speurtocht door de wijk gepland. Sjaal, handschoenen en goeie
schoenen zijn daarom wel handig om mee te nemen. Mocht de speurtocht misschien niet doorgaan vanwege het weer,
dan is er een plan B voor binnen. Daarvoor heb je je goeie humeur nodig. Dus allemaal meebrengen!

Donderdag 24 December
Bingo en koekjes bakken
Knusse dag wordt dit: in de ochtend doen we bingo en in de middag gaan we lekker koekjes bakken en warme
chocolademelk drinken.

Vrijdag 25 December
* GESLOTEN i.v.m. 1e KERSTDAG! *

Maandag 28 December
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Knusse Knutseldag
In de ochtend gaan we mooie boomstamschijven beschilderen! In de middag gaan we kerst�guren stempelen en met
kralen sneeuwvlokken maken voor in de kerstboom. Of maak jij een mooie piek, kerstbal of ster? Laat je fantasie de vrije
loop.

Dinsdag 29 December
Chilldag!
Maak je op voor een lazy day... Kom in je joggingpak of neem je pyjama mee. Wordt het een gezellige winter�lm of willen
jullie actie? Sit back & relax.

Woensdag 30 December
Winterlandschap maken en pannenkoeken bakken
Laat vandaag je fantasie de vrije loop voorrr…. Een winterlandschap. We maken het zelf. Of je nou alleen sneeuwvlokken
wil knippen of een heel rendier uit wil prikken, het kan allemaal! Strooi poedersuiker over het winterse stadje. Tussen de
middag misschien zelfs sneeuw op je pannenkoek? Of toch maar liever andersom. ;)

Donderdag 31 December
Sportief afscheid van 2020!
Pats, boem, knal, welkom op ons vuurwerkfestival! Speel de acht sportieve spellen van de afsteekkaart en verdien je
vuurwerkverklaring.. Als afsluiting van dit jaar maken we onze eigen kinderchampagne. Proost!

Vrijdag 1 Januari
* GESLOTEN i.v.m. NIEUWJAARSDAG! *
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