
 

 
 

 

Voorjaarsvakantie  2018: 

thema Wintersport 
 

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 vakantie duurt van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart a.s. . 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

Maandag 26 februari 2018 

Ochtendactiviteit:  

 Skipiste knutselen.  

 

We gaan een grote skipiste knutselen met z’n allen (of 

degene die zin hebben) om deze in het lokaal een mooi 

plekje te geven. 

Lunch: broodje knakworst 

Middag: Sneeuwpopkoekjes bakken 

 

Beweegkriebels 

1. Dag meneer de sneeuwman: In een hoek staat een sneeuwman heel stil. De kinderen lopen er 

zacht naartoe. Als ze vlakbij de sneeuwman staan, begint hij te bewegen en de kinderen te 

tikken. Als de kinderen achter een bepaalde plek staan, mogen ze niet meer getikt worden. 

2. Sneeuwballen gooien: blikgooien 

3. Eskimo mag ik over skiën?: schipper mag ik overvaren 

 

Dinsdag 27 februari 2018 

Ochtend: We hebben voor ieder kind een eigen krukje. 

Ze mogen het krukje oppimpen en mee naar huis 

nemen. Ze mogen het verven, of bijvoorbeeld een dier 

van maken of een smiley (zie voorbeeld.) 

 

 

Lunch: Kaiserschmarrn: dé traditionele Oostenrijkse 

traktatie (soort pannenkoeken) 

 

UITERAARD IS ER OOK BROOD MET BELEG VOOR WIE 

DIT NIET LUST 



Middag: we gaan sneeuw in een potje maken. 

Spel 

 

1. Sneeuwman tikkertje: Bij dit tikspel wordt een sneeuwman 

uitgekozen. Hij krijgt een bal die hij tussen zijn handen vast moet 

houden. De andere kinderen moeten op een ruime afstand van de 

sneeuwman staan. De kinderen zingen/zeggen: 

Sneeuwman, sneeuwman, pak me dan als je kan. Jij blijft daar maar rustig 

staan, jij kunt vast niet verder gaan. Sneeuwman, sneeuwman, pak me als je 

kan. 

Na dit lied moet de sneeuwman met de bal de kinderen proberen te tikken. 

Gebruik hiervoor een zachte bal. Als een kind is getikt, blijft hij bevroren 

staan. Hoeveel kinderen kan de sneeuwman vangen? 

2. Wat ligt er onder de sneeuw?: leg een paar voorwerpen onder een wit laken en laat raden wat 

het is: een bal, een blok, een pop, etc.  

Voor de middagsnack gaan we ons eigen drankje maken: Skiwater 

 

Woensdag 28 februari 

Vanmorgen mogen de kinderen een krukje/stoeltje oppimpen. (zie activiteit dinsdagochtend) 

Lunch: Hollandse winterlunch. 

Donderdag 1 maart 

Ochtend; 
 
We gaan met “sneeuw” spelen.  
Grote bak vullen met scheerschuim. De kinderen mogen met 
hun handen scheerschuim pakken en er mooie figuren van 
maken. 

 
 

 
 
Ook kan je in scheerschuim een 
kleur verf doen, als je dit goed 
door roert, krijg je een heel mooi 
effect..  

 
 
 
 

 

 



 
 
 
Lunch; 
 
Een gerecht uit Zwitserland, Zwitserse aardappel schotel. De kinderen die willen mogen het proberen. 
Daarnaast is er brood en beleg voor de kinderen die niet willen. 
 
Middag; 
 
Spelletjes;  
 
We gaan naar ZBVH met de kinderen. We gaan daar 11-steden tocht doen. De kinderen krijgen een 
knipkaart waar op de 11 steden staan. Bij iedere stad is een andere opdracht; de spullen kunnen worden 
meegenomen met de bolderkar, kijk goed naar de steden voor welke spullen je allemaal nodig hebt. 

1. Leeuwarden 
2 pionnen ongeveer 10 a 15 meter uit elkaar zetten. Aan de overkant staat een bak, daarin zit 
een muts, sjaal, handschoenen en dikke jas, bij ieder rondje 1 ding pakken, op of aandoen en 
weer rondje rennen. Degene die als eerste alles aan heeft, heeft gewonnen 

2. Sneek 
Op pennyboard of skateboard zitten of staan (ligt aan leeftijd) van de ene pion naar de andere 
boarden. 

3. IJlst 
Met de lange latten uit de schuur van de ene pion naar de andere langlaufen 

4. Sloten 
Latje trap: de kinderen mogen met een bal proberen tegen de lat van het doel te schieten. 

5. Stavoren 
Sleeën: 2 bij een pion, 1 in de kar, de ander trekt de kar, om de pion heen sleeën, daarna snel 
omwisselen. Als je allebei een keer de kar hebt getrokken en er in hebt gezeten, dan ben je 
klaar. 

6. Hindeloopen 
Ieder kind mag 5x de bal proberen in het doel te schieten. 

7. Workum (gezamenlijk) 
In een kring staan, de bal overgooien naar elkaar. Er staat er 1 in het midden, die probeert de 
bal af te pakken. Degene waar hij/zij hem van af pakte mag nu in het midden. 

8. Bolsward 
In het midden 4 ballen, eromheen pionnen, 5 spelers hiervoor nodig. De juf roept ineens ‘Stop!’ 
De kinderen gaan een bal pakken in het midden, degene die als enige geen bal heeft is af. Dan 1 
bal weghalen en nog een keer spelen. 

9. Harlingen 
Koek en zopie: de kinderen krijgen hier iets te eten en te drinken. 

10. Franeker 
Ren achteruit een rondje om de pionnen heen. 

11. Dokkum 
Finish!!! De kinderen krijgen applaus en een medaille. 

Als de kinderen een opdracht hebben gedaan, aftekenen op de knipkaart. Totdat alle 11 de steden zijn 
afgetekend. 
 
We lopen terug naar de BSO en daar gaan we gezellig apres-ski,en!! 
 
Iedereen is moe van de 11 steden tocht en wil lekker warm worden na een dag buiten in de kou!  
 
We zetten gezellige muziek op en de kinderen mogen kiezen uit warme chocolade melk en thee met 



koekje of cracker. 
 
Op tafel liggen kleurplaten van wintersportvakantie, ze kunnen dan even lekker uitrusten en kleuren. 

Vrijdag 2 maart 

Ochtend;  
 
knutselen, de kinderen mogen kiezen uit skiërs maken of een slee, of als ze willen allebei.. 
 
Skiërs maken; 

 
Slee maken; 
 
Lunch;  
 
Vandaag lekker eitje bij het eten!! 
Het kan een gekookt of gebakken ei zijn, de kinderen mogen zelf kiezen. 
Ze kunnen verder kiezen uit een broodje of een boterham. 
 
Middag;  
 
We gaan lekkere warme mini gezonde appeltaartjes maken!! Als alles in de oven staat gaan we… 

Boetseren met scheerschuim 

Met scheerschuim in combinatie met baking soda maak je een soort sneeuw waarmee je prima kan 

boetseren. Of je er nu sneeuwballen van maakt of toch iets anders. Heerlijk om te kneden. 

Veel plezier in de vakantie. 

Het BSO team. 


