
 

 
 

 

Kerstvakantie  2018:  
 

“Happy New Year” 
 

Voor de kinderen van BSO het Schelfje geldt dat zij zullen deelnemen aan het programma bij 

BSO de Hitsert. Zij ontvangen voor de dagen dat ze er zijn een aparte mail met daarin de 

ophaaltijden e.d.  

De kerst vakantie duurt van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 januari a.s. Graag ook uw speciale aandacht 

voor de uitnodiging voor dinsdag 2 januari. 

Het programma is een globale indeling van alle activiteiten die gepland zijn, soms vinden er 

aanpassingen plaats, hiervoor kan het weer bv. spelbreker zijn. 

 

 

 



 

Dinsdag 2 januari 2018 

Vanaf 16.00 uur vanmiddag mogen de ouders van alle BSO kinderen op onze nieuwjaarsborrel komen. 

We willen alle ouders een gelukkig nieuwjaar wensen, we nodigen van tevoren iedereen uit en we 

zorgen voor hapjes en een drankje. 

Ochtendactiviteit: We gaan eerst lekker fruit eten.  

Daarna kunnen we beginnen aan het versieren van de ruimte voor ’s middags. 

De versieringen 

De kinderen kunnen op groot karton teksten schrijven zoals gelukkig 

Nieuwjaar. En mooi versieren met verf, glitters enz. We hangen deze in de 

ruimte op. 

Ze kunnen wenskaarten maken om iemand gelukkig 

Nieuwjaar te wensen. Bijvoorbeeld aan degene die ’s 

middags op de Nieuwjaarsborrel komt.  

Ze kunnen vuurwerk namaken en de ruimte daarmee versieren.  

 

Beweegkriebels 

Als het lekker weer is, gaan we even naar buiten toe. Tijdens de feestdagen hebben de kinderen 

waarschijnlijk al veel binnen  gezeten, dus wat frisse lucht is wel lekker. Even naar de speeltuin, bal mee, 

voetballen.  

Lunch: Brood met beleg 

Middagactiviteit: 

’s Middags gaan we hapjes maken voor de Nieuwjaarsborrel. Voor de kinderen is er kinderchampagne, 

voor de ouders koffie en thee. We maken cake met elkaar, boerencake, vanillecake. 

Ook maken we hapjes in de vorm van vuurpijlen en sterretjes. 

   

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 4 januari 2018 

Ochtendactiviteit: We gaan eerst lekker fruit eten.  

 

 

Daarna gaan we een wensvogels maken. Als deze klaar zijn gaan we natuurlijk ook 

even naar buiten voor onze beweegkriebels. 

 

 

 

Lunch: tosti 

Middagactiviteit:  

Vanmiddag gaan we gezonde koekjes bakken. 

 

 

Na het koekjes bakken is er een vrije keuze programma. De kinderen mogen kiezen voor binnen of 

buiten een activiteit. 

Vrijdag 5 januari 

Vanmorgen gaan we naar de ijsbaan!! In Rotterdam is een binnen schaatsbaan, en daar gaan we heen. 

Als je (nog) niet kunt schaatsen, geen punt. Ze hebben zogenoemde ‘zeehondjes’ waaraan je je kunt 

vasthouden op het ijs.  

Adres: 

Schaatsbaan Rotterdam 

Sportpark Toepad 

Toepad 95 

3063 NJ Rotterdam 

www.schaatsbaanrotterdam.nl 

Rond 9.30 uur vertrekken we vanaf de BSO, en rond 14.00 uur vertrekken we weer vanaf de 

schaatsbaan. Brood voor tussen de middag nemen we mee. Dit kunnen we dan mooi eten tijdens de 

dweilpauze. 

http://www.schaatsbaanrotterdam.nl/


Heb je geen schaatsen dan kunnen we ze huren bij de ijsbaan. Ze hebben maat 28-48 op voorraad. Als 

je zelf schaatsen heb die graag meebrengen. 

!!!Handschoenen zijn verplicht!!! 
 

Als we terug zijn op de BSO dan gaan we in de relax modus. Je mag bijvoorbeeld een danspoppetje 

maken maar ook zelf kiezen om iets leuks te doen. 

 

 

 

 

Vast fijne dagen allemaal en een heel goed begin van 2018 gewenst voor 

je weer naar ons komt. Voor in 2018 veel speelplezier bij de BSO in een 

goede gezondheid voor jullie allemaal. 

Het BSO team. 


