
Kerstvakantie programma  
De Wensboom en Violier 

24 december 2018 t/m 4 januari 2019 
 
Week 1 
 
Maandag 24 december 2018 

Pyjamadag! 
Vandaag mag je lekker in pyjama naar de BSO komen, want 
het is de dag voor Kerst en we gaan dus even goed 
uitrusten voordat de drukke dagen gaan beginnen. Daarom 
gaan we vandaag binnen hutten bouwen, knuffels pimpen 
en als lunch eten we wraps met kip of kaas. (Als je dit niet 
lust is er natuurlijk ook gewoon een boterham) Daarna 

kunnen we een filmpje kijken vanuit onze zelfgebouwde hut. Als je ook nog even buiten wilt 
spelen is het handig als je ook je gewone kleren meeneemt naar de BSO. 
 
Dinsdag 25 december 2018 
Eerste Kerstdag – Gesloten 
 
Woensdag 26 december 2018 
Tweede Kerstdag – Gesloten 
 
Donderdag 27 december 2018 
Vandaag gaan we naar Jeugdstad in Vlaardingen. In Jeugdstad zijn 
ontzettend veel activiteiten voor jong en oud. In Jeugdstad kun je je 
de hele dag vermaken. Ga je als een echte professor aan de slag 
met proefjes of doe je mee aan de verschillende stunts van Circus 
Hannes & Co? Ook zijn er ontzettend veel creatieve activiteiten te 
doen en je kunt er lekkere poffertjes halen. 
 
Vrijdag 28 december 2018 

Creadag! 
Zet je creatieve brein aan en doe mee met onze creatieve dag. Je 
kunt vandaag kiezen uit verschillende knutselwerkjes. Ga je een 
wintermuts maken van wol, een poppetje op ski’s of kies je voor 
een mooie vuurwerk verftekening? Misschien heb je zelfs wel tijd 
om meerdere knutsels te maken! ’S  middags mag je ook creatief 
zijn met je lunch, door je eigen broodje gezond samen te stellen.  

 
 
 
 



Week 2 
 
Maandag 31 december 2018 
Feestdag! 
Op deze laatste dag van het jaar gaan we een feestje bouwen! We 
beginnen deze dag met leuke dans-spelletjes en maken er een 
discofeestje van met z’n allen! 
Tussen de middag eten we feest-broodjes en proosten wij met z’n 
allen alvast op het nieuwe jaar. Daarna gaan we naar buiten om 
sterretjes af te steken en eten we gezellig oliebollen!  

 
Dinsdag 1 januari 2019 
Nieuwjaarsdag – Gesloten 
 
Woensdag 2 januari 2019 

We gaan er weer een gezellige dag in Jeugdstad van maken. Ga je vandaag een 
muziekinstrument maken, schilderen of laat je je schminken? In Jeugdstad is 
genoeg te doen om je een hele dag te vermaken!  
 

 
Donderdag 3 januari 2019 
Sportdag! 
Vandaag mogen de kinderen in hun meest sportieve kleding naar de BSO komen om  
lekker te gaan bewegen. Het is tijd om alle oliebollen en 
appelflappen er weer vanaf te gaan sporten. 
In de ochtend gaan wij met elkaar naar de grote gymzaal om daar 
te sporten. (Als de kinderen beschikken over gymschoenen 
waarmee zij in de zaal mogen, kunnen zij die meenemen). Na het 
sporten gaan wij weer terug naar de BSO voor een goede en 
energieke lunch, namelijk pasta! In de middag hebben wij nog 
een aantal activiteiten in de kleine gymzaal, zoals stopdans, 
tikkertje en estafette.  

 
Vrijdag 4 januari 2019 

Smikkeldag! 
Deze dag staat in het teken van eten en drinken. We gaan 
lekkere dingen maken en lekker opsmikkelen. In de ochtend 
gaan we cupcakes bakken. Als de cupcakes in de oven staan 
gaan we gezonde fruitspiesjes maken. Tussen de middag eten 
we tosti’s. Na de tosti’s gaan we de cupcakes versieren. De 
cupcakes worden versiert met glazuur, fondant en marsepein. 

Uiteraard doen we deze dag ook beweegactiviteiten, dat kan binnen of buiten zijn. 

 


