BSO Activiteiten carrousel
Kerstvakantie 2018
KIDDOOS-Tiel, KIDDOOS-Beach, De Graaf & Gravin (BSO)
Sport BSO – Lienden en KIDDOOS - Arnhem

Kerstweek!
Maandag.
De vakantie beginnen we met een kerstontbijt met onze opa’s en oma’s.
We knutselen een mooie kerstkrans en bakken overheerlijke kerstkoekjes!
Dinsdag.
1e kerstdag, gesloten.
Woensdag.
2e kerstdag, gesloten.
Donderdag.
Vandaag gaan we schaatsen! Nemen jullie je schaatsen mee?
Alternatief programma:
Sneeuwpoppen maken van een kerstbal.
We gaan ijskristallen vouwen en knippen. Hiermee versieren we onze BSO!
Een slinger van kleurplaten! We kleuren een mooie winterkleurplaat en
maken deze aan elkaar vast. Mooie versiering!
Vrijdag.
Bijna oud&nieuw! We knutselen mooie vuurpijlen!
Lusten jullie taart? We maken vandaag namelijk een lekkere
vuurwerktaart! Wie weet, eten we hem ook nog op!!
Voor het nieuwe jaar maken we mooie ‘’Happy new year’’ slingers.

Maandag.
We schrijven vandaag onze hoogtepunten op van afgelopen jaar.
Mooie Nieuwjaars hoedjes passen er ook goed bij! Die gaan we maken.
Kunnen jullie goed zingen? We doen namelijk karaoke.
Nog een photobooth erbij en we hebben een leuke oudjaarsdag!
Met oliebollen!!
Dinsdag.
Nieuwjaarsdag. Gesloten.
Woensdag.
Vandaag maken we een buffet met allemaal lekkere hapjes.
Kunnen jullie goed dansen? We doen de stopdans.
We maken mooie winterknutsels om de BSO te versieren.
Donderdag.
We gaan vandaag ijskristallen en pinguins maken! ‘s middags houden we
een spelletjesmiddag. Neem gerust een spel van thuis mee!
Vrijdag.
We maken onze eigen winterschilderij, bakken we winter-cupcakes en
bouwen we iglo’s van suikerklontjes!
N.B. het kan voorkomen dat door omstandigheden het programma wordt
gewijzigd.
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