Activiteiten carrousel
Kerstvakantie 2017
KIDDOOS-Arnhem
KIDDOOS-Tiel
KIDDOOS-Beach
KIDDOOS-sub-Sport
De Graaf & Gravin (BSO)

In de regio Tiel/Lienden zijn wij op:
maandag, dinsdag en donderdag bij KIDDOOS-Tiel
woensdag en vrijdag bij KIDDOOS-BEACH
In de regio Arnhem zij wij op:
alle dagen bij KIDDOOS-Arnhem
LET OP:
op 2 en 3 januari zijn alle KDV’s & BSO’s gesloten
voor klanten met een 48 weken contract.

Woensdag 27 december.
De grotere kinderen mogen zelf kaarsen maken die ook nog kunnen branden,
de jongere kinderen versieren een kaarsen bewaarpotje.
Vuurwerk is gevaarlijk: deze is heerlijk!!!!
Feesten met je eigen gemaakte confetti kanon!

Donderdag 28 december.
De donkere dagen tussen kerst en Nieuwjaar: maak je eigen lampje.
Maak lekkere sterretjes in een mooi sterren doosje. Lekker om thuis te trakteren.
Een Nieuwjaarswens vanaf de grond; maak er een mooi schilderijtje van.

Vrijdag 29 december.
Kennen jullie de zandtovenaar? We kijken hoe hij dit doet en proberen dit op een
grote lichtbak na te doen.
De jaarwisseling staat voor de deur:
we bakken een Nieuwjaarstaart.
Maak een klok van wasknijpers:
de klok tikt naar 2018!!!!

Dinsdag 2 januari.
Vandaag bakken we gelukskoekjes, we wensen elkaar
allemaal veel geluk toe in dit nieuwe jaar.
Knutsel een Chinese Nieuwjaarsdraak of mozaïek een
Nieuwjaarsbord.
Nieuwjaarsconcert op het podium.

Woensdag 3 januari.
Confettischaal knutselen van confetti. Wat een feest!
Een frisse sportieve boswandeling in Rhenen.
Denk aan; warme kleding en laarzen.
Terug bij de BSO heb je wel een warme beker chocolademelk verdiend!

Donderdag 4 januari
Sportdag!!!
De dag blijft verder nog een verrassing.

Vrijdag 5 januari.
Alweer de laatste dag van de vakantie: een dag vol sneeuw.
Maak sneeuw, schilderij met sneeuw, eetbare sneeuwballen en natuurlijk mag de
sneeuwpop niet ontbreken. Wordt zelf een sneeuwpop!
Winterspelletjes: sneeuwballen gooien, het kan vriezen en het kan dooien,
ski parcours lopen.

KIDDOOS-Tiel
J.D. van Leeuwenstraat 19, Tiel
Tel: 0344-664100
De Graaf & Gravin (BSO)
Jongeschutskooilaan 7, Tiel
Tel: 0344-613662
KIDDOOS-Beach
De Schouw 48 B, Tiel
Tel: 0344-653454
KIDDOOS-sub-Sport
Provincialeweg 16, Lienden
Tel: 0344-604874
KIDDOOS-Arnhem
Sonsbeekweg 32, Arnhem
Tel: 026-3703750

www.villakakelbont.nl
www.facebook.com/villakakelbont.kinderopvang

Het kan voorkomen dat omstandigheden er toe leiden dat wij van het geplande
programma afwijken.

