
Kerstvakantie 2018 Op avontuur in de Alpen
24 december tot en met 04 januari

Hallo allemaal,

Ga je mee op skivakantie? We gaan op de BSO op avontuur in de
Alpen. Ken je de Alpen? Het is een gebied met heel veel bergen die
in verschillende landen liggen zoals Frankrijk, Oostenrijk en
Duitsland. 
We doen ijskoude experimenten, spelen een jodel cadeauspel en
halen de warmte binnen met het maken van gluhwein! Kom jij deze
weken ook naar de BSO toe? Buiten Kerstmis en Oud- en
Nieuwjaarsdag om hebben wij een avontuurlijk programma! 
We wensen jullie allemaal alvast fijne kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar!

Groetjes Evelien, Shirley, Hanna, Miriam en Anke

Maandag 24 december

Creatief 4-12 jaar:
Dennenappelvogeltjes
Dit vogeltje gemaakt van een dennenappel is niet
alleen een leuke activiteit voor in de herfst. Met
een touwtje eraan kan hij in december ook dienen
als kerstknutsel voor in de kerstboom!

Sport en spel 4-12 jaar:
Kerstafettespelen
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. We
spelen Kerstafettespelen, doe jij met ons mee? 

Dinsdag 25 december

1e Kerstdag
Vandaag is de BSO gesloten!

Woensdag 26 december

2e Kerstdag
Vandaag is de BSO gesloten!

Donderdag 27 december

Autosjoelen
Sjoelen met stenen ken je vast wel. Maar wij
hebben voor vandaag een variatie bedacht. We
maken eerst een paar garageboxen waarmee je
punten kunt scoren. En dan...? Wie rijdt de meeste
punten bij elkaar?

Natuur 4-12 jaar: Boomknuffelen
In de Alpen staan heel veel bomen. Weet je dat het
knuffelen van bomen heel ontspannen is? Raad
welke boom je knuffelt terwijl je geblinddoekt
bent!  

Techniek en proefjes 4-12 jaar:
Waterzuiveringsinstallatie
In de Alpen is het water heel zuiver doordat het
gesmolten ijs vanaf de bergen is! Maak je eigen
zuiveringsinstallatie..

Vrijdag 28 december

Eten en drinken 4-12 jaar: Eetbare
sjoelstenen - koekjes maken
We maken heerlijke ronde koekjes: het lijken zo
sjoelstenen. 

Techniek en proefjes:  IJskoude
experimenten
Brrr... ijs is heel koud! Maar je kunt er ook leuke
proefjes mee doen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als
je water laat bevriezen? 
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Maandag 31 december

Eten en drinken 4-12 jaar: Oud-en
nieuw aftelklok
We maken een heerlijke aftelklok die naar het
nieuwe jaar toe loopt! Je kunt er ook een heel
leuke filmpje mee maken. Daarna is het natuurlijk
etenstijd! 

Drama en muziek 4-12 jaar: Après ski:
De Grote Karaoke Show
Na een dag heerlijk skiën, is het tijd voor de Grote
Karaoke Show! Waar is dat feestje? Hier is dat
feestje! 

Dinsdag 1 januari

Nieuwjaarsdag
Vandaag is de BSO gesloten!

Woensdag 2 januari

Natuur 4-12 jaar: Vetbol voor de vogels
Hang een zelfgemaakte vetbol in jouw tuin en zie
de vogels genieten. Leuk om te maken dus doe
mee!

Eten en drinken 4-12 jaar: Genieten van
Glühwein
We maken een heerlijke gluhwein, lekker warm! We
kunnen hem thuis ook eens maken, gezellig voor
bij een diner! En natuurlijk zonder wijn, maar
boordevol druivensap! 

Techniek en proefjes : Sneeuw maken
Sneeuw ligt niet altijd buiten voor het oprapen
maar gelukkig kunnen we het zelf ook maken. 

Donderdag 3 januari

Expedition chemistry...wie heeft het
gedaan?
Vandaag gaan we met zijn allen de uitdaging aan! 
We zijn vandaag van het Ministerie van chemische
mysteries, afdeling Onoplosbare zaken. In de
koffiekamer van school is een mysterieus wit
poeder gevonden. Wie heeft dit poeder gemorst? 
Juffrouw Ilonka die met bakpoeder een taart ging
bakken, meester Marijn die suiker in zijn koffie
wilde, natuur- en techniekjuf Milou die een proefje
voorbereidde met aardappelzetmeel en directrice
Pauline die een pakje custard vasthad. Maar...het
kan natuurlijk ook iets gevaarlijks zijn. Wij gaan
onderzoeken wat het poeder is en wie heeft het
gedaan?

Spel 4-12 jaar: Jodelduel- het
cadeautjesspel
Jodela hi jodela hiho! We spelen een
cadeautjesspel met dobbelstenen. Gooi je dubbel?
Trek de wanten aan, zet de muts op, pak het
cadeautje uit en jodel uit volle borst met ons mee!
Jodelahiti!
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Vrijdag 4 januari

Eten en drinken 4-12 jaar: IJsbeer
hapjes
Een smakelijke hap ijsbeer, ze zijn echt niet zo
koud als je verwacht. Dat wordt genieten!

Creatief : Skilift knutselen
Ga jij wel eens op skivakantie? Om de hoge bergen
in te komen ga je dan met de skilift naar boven.
Maak je eigen skilift en neem mee wie je maar wilt!


