
 

 

 

 
 

 

Kerstvakantie 

2016/2017:  

Glitter & Glamour 
 

 



 

 

 

 

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 zee r zijn een aparte 

mail met daarin de ophaaltijden e.d. 

 

Maandag 2 januari: Happy new year! 

Ochtend: we beginnen het nieuwe jaar met het maken van een nieuwjaarskaart voor 

wie je maar wilt: papa, mama, opa, oma, broer, zus, vriendje, vriendinnetje…wie jij 

wilt.  

Tussendoor gaan we nog even het poortjesspel doen. 

      Poortjesspel 
      Er is 1 tikker. Als je getikt bent moet je blijven staan met je benen en armen       
gespreid. Je kunt verlost worden doordat er iemand door je poortje kruipt.  

 

Lunch: brood met beleg 

Middag: nieuwjaarshightea. Hiervoor zijn alle kinderen van de bso welkom met papa 

en/of mama. We proosten met elkaar (met kinderchampagne) op het nieuwe jaar. 



Dinsdag 3 januari: Say cheese! 

Ochtend: vanmorgen gaan we een fotoshoot doen. Dus trek je mooiste kleren aan en 

zorg dat je haar goed zit! Deze foto’s maken we zelf (de leidsters) en later krijgen jullie 

deze foto’s natuurlijk ook! 

Lunch: tosti’s 

Middag: mooie foto’s moeten natuurlijk wel in een lijstje, en dus gaan we vanmiddag 

fotolijstjes versieren.  

Verder gaan we nog het konijnenspel spelen 

Spel: De konijnensprong  

Dit spel kun je spelen met vier personen, verdeeld in 
teams van twee. Je hebt voor ieder team een bal of 
ballon nodig. 

1. Maak een ‘start’ en ‘finish’ met takken/stokken  
2. Een teamlid staat bij de startlijn en de andere bij 

de finish. 
3. Bij het startsignaal moeten de spelers bij start met de bal/ballon tussen hun benen 

zo snel mogelijk naar de finish komen. De bal mag niet vallen! 
4. Bij de finish moet je zo snel mogelijk wisselen en de bal overgeven aan de andere 

speler. Let op: hierbij mag je je handen niet gebruiken. 
5. De andere speler moet weer zo snel mogelijk bij de startlijn komen met de bal 

tussen zijn benen. De eerste die daar is, heeft gewonnen. 

Woensdag 4 januari: O, wat ben je mooi! 

Ochtend: vanmorgen gaan we er voor zorgen dat iedereen er op zijn mooist uit ziet. 

Nagels lakken, haren doen, (glitter)tattoo’s, we hebben van alles.  

Lunch: broodje met gekookt ei 

Middag: vanmiddag gaan de glow in the dark midgetgolfen. Locatie: Glowgolf Capelle 

a/d IJssel of Crazygolf Spijkenisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 5 januari: Wall of fame 

Ochtend: we gaan onze eigen Hollywoodster knutselen 

 

Nodig:  

- Zwart, roze en geel papier 

- Gouden stift 

- Witte verf 

Hoe maak je het? 

Teken een (vijf puntige) ster op roze papier en knip die uit. 

Lijm de ster in het midden van het vel zwarte papier 

Teken rond de ster met de gouden stift 

Schrijf je naam in de ster met de gouden stift 

Teken een hartje met de gouden pen in een cirkel en knip die uit. Lijm dit op de roze 

ster. 

Verf je handen met witte verf. Vraag hierbij eventueel hulp van de juf. 

Maak naast de roze ster witte afdrukken van de linker- en rechterhand. Laat de verf 

drogen.  

Schrijf met witte verf en een penseel nog je naam en het jaartal onder de roze ster. 

Lunch: broodje visstick 

Middag: vanmiddag gaan de lichten uit, de discolampen aan, en vooral de muziek aan. 

Tijd om lekker te gaan dansen en swingen. 

 

 

 



Vrijdag 6 januari: TV&Film 

Ochtend: vanmorgen doen we de TV&Film quiz. Welke karakters horen bij welke serie 

of film?  

het dierengeluidenspel. Een aantal kinderen zijn een dier en moeten zich verstoppen. 

De andere kinderen krijgen een kaartje mee met daarop de dieren die ze moeten 

vinden. Degene die als 1e alle dieren heeft gehoord/gezien heeft gewonnen 

Lunch: brood met beleg 

Middag: vanmiddag verandert de bso in een bioscoop. We gaan een leuke film kijken 

en natuurlijk eten we daar popcorn bij.  

 

 


