Kerstvakantie 2019

thema “Kerst- en Wintersfeer”

De vakantieperiode loopt van maandag 23 december, dinsdag 24 december (tot 18.00 uur), donderdag 2
januari en vrijdag 3 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.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig, vooral gezond 2020 toe!

Maandag 23 december

Fruit;
* we maken bij het fruit eten kerstbomen, van kaas en komkommer.
Ochtendactiviteit:

Knutselen en bewegen
Kringspelletjes om te bewegen en daarnaast knutselen
die er straks voor gaan zorgen dat onze kerst nog mooier
kan zijn met eigen gemaakte potjes voor een waxine
lichtje.
Lunch:

Brood en beleg
Middagactiviteit:
Na de middag gaan we kokkerellen. We gaan kerstkoekjes maken die we deels in een
mooi doosje verpakken en deels natuurlijk nodig hebben om zelf te proeven.
Terwijl de koekjes in de oven zitten maken wij op de muur kerstbomen van tape. We
gaan de boom versieren met zelf gemaakte, vrolijke kerstballen.
* Als tussendoortje gaan we de koekjes die klaar zijn proeven en er warme
chocolademelk of thee bij drinken.
We gaan ook nog sjoelen! We gaan de punten bijhouden en een ”
sjoelcompetitie”houden!
Dinsdag 24 december (LET OP -WE GAAN OM 18.00 UUR DICHT!!!!)

Fruit;
We hebben al versnapering een zelf samengestelde fruitspies.
Ochtendactiviteit:
Na het fruit staat de ochtend in het teken van kerst. We gaan kerststukjes,
kerstklokken, kerstkaarten en rendieren maken.

Lunch: We eten brood en beleg, we eten daarbij knakworsten
kerstbomen.
Middagactiviteit:
In de middag gaan we knutselen en spelletjes doen. Zo gaan we een paddenstoel in elkaar zetten,
hinkelen, egelen, enz.
* We gaan een ballonnenspel doen,

In iedere ballon zit een letter, de kinderen worden in groepjes verdeeld. Er worden
vragen gesteld, als iemand een vraag goed heeft, mag hij/zij een ballon doorprikken.
Soms is het een doe-vraag. Hoe meer vragen goed, hoe meer letters het groepje heeft.
Met de letters die ze op het laatst hebben mogen ze proberen het woord te maken of te
raden. De vragen en het woord zijn in het thema kerst.

Donderdag 2 januari 2020 (GELUKKIG NIEUWJAAR ALLEMAAL)
THEMA “WINTERSFEER”

Fruit;
We starten het nieuwe jaar met heerlijk vers fruit, zodat we 2020 gezond beginnen.
Ochtendactiviteit:
We gaan mooie versierde ijspegels maken. Vouwen
als een ijspegel en op alle randjes lijm doen en in de
glitters doen, zodat er mooie randjes opkomen. Daarna
kunnen we ze mooi ophangen in de ruimte.
Ook maken we op karton mooi vuurwerk. We maken het met een wc rol, die
rondom is ingeknipt aan 1 zijde. Met allemaal verschillende kleuren.

Daarop schrijven we voor iedereen ,
“Gelukkig nieuwjaar!”
Dit kunnen we bij de mooie tafel met hapjes zetten vanmiddag.
Lunch:
* Brood en beleg
Middagactiviteit:
* We gaan nieuwjaarshapjes maken met elkaar; Voor de “Nieuwjaars”receptie”!”
We gaan een tafel mooi versieren en alle lekkere hapjes die we met elkaar hebben gemaakt leuk
neerzetten.
De ouders die komen wensen we een gelukkig nieuwjaar en we bieden ze een hapje/drankje aan. We gaan
eerst zelf even voorproeven.
We maken gezonde hapjes met elkaar, hierbij wat voorbeelden die we kunnen maken met elkaar;

Als alles klaar is voor de nieuwjaarsreceptie dan gaan we even lekker naar buiten toe.
We gaan naar het bos of naar de kinderboerderij.
Als het slecht weer is, zetten we binnen een parcours uit met hoepels, pionnen, pittenzakken enz.
Even lekker bewegen met elkaar.

Vrijdag 3 januari 2020

Fruit;
We maken een uil van fruit.
De kinderen kunnen meehelpen met de vorm van een uil te maken.
Daarna lekker opeten.

Ochtendactiviteit:
We gaan een winterhoekje maken! Met ijsberen,
sneeuw, pinguïns, sleetjes.
Iedereen kan iets maken zodat het een leuk gezellig
hoekje wordt. Dit kan deze winter blijven staan.
Lunch:
Brood; We eten witte broodjes en een gebakken ei
erbij..
Middagactiviteit:
We gaan dansspelletjes doen, zoals stopdans, limbodansen, stoelendans.
De kinderen mogen om de beurt iets zeggen wat de andere kinderen mogen doen, bv
hinkelen, met armen en benen tegelijk bewegen. Iedereen verzint dan steeds iets anders
om te doen.
Tussendoor even bijkomen van al dat bewegen, kunnen we een sneewpop van karton
maken of wie weet ligt er wel echte sneeuw!

Veel plezier in de vakantie en pas op met vuurwerk.
Het BSO team.

