Kerstvakantie 2018/2019:
thema FEESTELIJK

De vakantieperiode loopt van maandag 24 december t/m vrijdag 3 januari a.s. (tussen 25 december t/m 1
januari is de BSO gesloten)
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 24-12
Als fruit eten we fruitspiezen met verschillende stukken soorten fruit aan een satéprikker.
Ochtendactiviteit:
We gaan een kerststukje maken;

De kinderen mogen het kerststukje mee naar huis
nemen , gezellig voor de kerstdagen.
Lunch:
Daarna gaan we lekker eten, de kinderen mogen
proberen van een pannenkoek een rendier te maken;
Daarnaast mogen ze ook gewoon brood eten.

Middagactiviteit:
Na het eten gaan we diverse spelletjes doen en een special kerstkrans proberen te maken.
Als deze dag er op zit, we gaan vanwege de kerstviering wat eerder naar huis (18.00), dan sluit de BSO
om elkaar weer op 2 januari terug te zien.

Gelukkig nieuwjaar!!!
Woensdag 02-01
Ochtendactiviteit:
We beginnen met vuurwerkfruit;
We gaan nieuwjaarskaarten maken, ze mogen zelf weten voor
wie ze het maken. Ze mogen het versieren met glitters, stickers,
verven of juist inkleuren. Ze mogen er ook meedere maken en zo
andere mensen een gelukkig nieuwjaar toe wensen.
Lunch:
Lekker brood eten
Middagactiviteit:
Daarna even lekker naar buiten, even rondje lopen, naar de speeltuin of kinderboerderij.

Als het slecht weer is, binnen verstoppertje spelen of levend kwartet. Zodat iedereen even lekker in
beweging is.
Daarna gaan we vuurwerk namaken.

Vuurpijl maken;

Siervuurwerk namaken met gekleurde verf en een vork.

Donderdag 03-01
Ochtendactiviteit:
Iedereen is in het nieuwe jaar weer een keer
jarig. Iedereen mag daarom z’n eigen
verjaardagsposter maken op karton, door bv een
ballon uit karton te halen, met daarbij duidelijk
in welk seizoen hij/zij jarig is, geboortedatum
erbij, versieren met stickers, glitters enz.
Ze kunnen deze thuis bv in hun slaapkamer
ophangen.
Lunch:
Tosti’s eten!
Middagactiviteit:
Smiddags gaan de kinderen gezonde cake
maken!

Daarna lekker opeten met elkaar met warme
chocolademelk voor wie wil!

De kinderen mogen op zwart papier met elkaar
siervuurwerk maken met wc rolletjes en
verschillende kleuren verf.

Vrijdag 04-04
Ochtendactiviteit:
Na het fruit mogen de kinderen een skischans maken;

Lunch:
* Brood eten

Middagactiviteit:
Apekooien!!

We maken in de ruimte een parcours waar de
kinderen overheen kunnen zonder dat ze de grond
aanraken, over banken, klimrek, over matten enz.
Op een leuke manier bewegen!
Daarnaast kunnen de kinderen de vuurwerkknutsels
maken van afgelopen week als ze het nog niet
hebben gemaakt of nog een keer willen maken;

Vanaf deze plaats wenst het BSO team u vast fijne kerstdagen en een voorspoedig maar
bovenal gezond 2019 toe.

Veel plezier in de vakantie.
Het BSO team.

