
BSO de Piraten - de Schatkist - kerstvakantie 2018/2019
24 december tot en met 06 januari

Hallo allemaal, 

We gaan weer een hoop leuke dingen doen in de kerstvakantie!
Bakken, kerstballen of vuurpijlen knutselen, spelletjes doen en we
maken zelfs onze eigen sneeuw! Voor iedereen is er iets leuks..
Wij willen jullie alvast fijne kerstdagen een gelukkig, gezond  2019
wensen!

Liefs, Naida, Chantal, Ingeborg, Meinsje en Irene

Maandag 24 december

Kerstkoekjes bakken
We bakken echte Amerikaanse gingerbread men,
die superleuk zijn om te versieren!

Van gloeilamp tot kersthanger
Oude lampen gevraagd! Die leuke ouderwetse
gloeilampen of langwerpige...het maakt niet uit:
hoe meer hoe beter. Hebben jullie er nog een paar
voor ons? We gaan er mooie hangers van maken.

Wie ben ik - kersteditie
Ben jij een herder? Of misschien Kevin van Home
Alone? Probeer het als eerste te raden bij dit spel! 

Het grote Kerst ren- en zoekspel
Weet je alles over Kerst? Vast niet! In dit spel
zitten enorm simpele vragen die je echt meteen
wel weet, maar ook wel een paar pittige! Het gaat
niet alleen om veel weten maar ook om snel zijn.
Doe mee!

Dinsdag 25 december

1e kerstdag, BSO gesloten

Woensdag 26 december

2e kerstdag, BSO gesloten

Donderdag 27 december

SWINXS!
Vandaag spelen we verstoppertje met de Swinxs

Maak je eigen photo booth props
Snor, bril, dikke vette rode lippen? Allemaal 'props'
die we kunnen maken vandaag. Geen idee wat dat
zijn? Dat leer je snel genoeg. We gebruiken ze voor
een fotoshoot maar natuurlijk kun je ze ook
gebruiken bij het maken van selfies.
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Fotoshoot met "Props"
Neem je favoriete outfit mee of verkleedkleding.
We gaan een echte fotoshoot houden. We maken
eerst alle "props" zelf. Geen idee wat dat zijn? Dat
leer je snel genoeg.

Spelletjesmiddag
Vanmiddag spelen we allerlei
gezelschapsspelletjes. Heb je thuis een leuk spel
wat je graag wilt spelen? Neem het gerust mee!

Vrijdag 28 december

Feestelijke bladerdeegsterren
Feestelijke hapjes die snel en simpel te maken zijn.
Gemaakt van bladerdeeg.  Mmmm!

Vuurpijlen
Knallend het nieuwe jaar in, dat kan met deze
vrolijke vuurpijlen. Volkomen geluidloos en veilig,
want bij dit vuurwerk knallen alleen de kleuren! 

Frozen bingo
We spelen een potje Frozen bingo! Anna, Elsa, Olaf
of Sven, wie maakt jouw bingokaart compleet?

Maandag 31 december

Glitterslijm maken
Feestelijk kliederen! . Vandaag maken we slijm met
glitters!

Beste wensen sterrenboom
Wat wens jij voor jezelf in het nieuwe jaar? En wat
wens je anderen? Schrijf je wens op een ster,
versier de ster en hang deze in onze wensenboom.

Magische vuurwerk krastekening
Kras het vuurwerk tevoorschijn. Kleurrijk en
spetterend op een betoverende manier!

Winterse warme chocolademelk
Brrr winter! We maken heerlijke warme
chocolademelk mèt slagroom.
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Dinsdag 1 januari

Nieuwjaarsdag, BSO gesloten

Donderdag 3 januari

Sneeuwpoppen van rijstwafels
Lekker als snack of als lunch. Met of zonder muts?
En wat smeer jij op je wafel? Je kunt diverse
varianten maken.

Sneeuw maken
Sneeuw ligt niet altijd buiten voor het oprapen
maar gelukkig kunnen we het zelf ook maken. Wil
jij een witte kerst of liever sneeuw op je
verjaardag? Maak het makkelijk en snel gewoon
zelf!

Let's freeze
Freeze! Als alleen je arm ontdooid is en de rest van
je lichaam bevroren: hoe zou dat eruit zien? Wij
proberen het!

Waar is Olaf uit Frozen?
Waar is Olaf gebleven? Elsa wijst ons de weg via
pijlen. Ook heeft ze letters voor ons verstopt op
deze speurroute. Als we de letters verzameld
hebben dan vormen deze een woord. Zullen we met
dit woord ontdekken waar Olaf verstopt zit?

Vrijdag 4 januari

Winteryoga
Heerlijk ontspannen in de winter doe je natuurlijk
met yoga! Bij lekker weer kan het gewoon buiten:
je spieren worden namelijk lekker warm!

Sneeuwvlokken van strijkkralen
Als je een sneeuwvlok onder een microscoop zou
kunnen bekijken dan zou je zien wat een prachtige
patronen zo'n wit vlokje heeft. Wij bootsen dat na
door ze uit te vergroten met patronen van
strijkkralen. Zo krijg je mooie decoratieve hangers.
Je kunt ze trouwens ook als onderzetter gebruiken.

Vogelkoekjes
Het is toch heerlijk om 's morgens wakker te
worden van het vrolijke gekwetter van vogeltjes?
Lok ze naar je tuin of balkon met deze heerlijke
vogelkoekjes!

Bananensneeuwpop op een stokje
Hoe maak je van een banaan een sneeuwpop? Met
een satéprikker, een mesje en nog een paar stukjes
andere eetbare dingen krijgen wij het wel voor
elkaar vandaag. Een sneeuwpop op een stokje!


