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Kerstvakanti� wee� 1 Ik� Beatr�
Kerstvakantie!!!!!!

Hebben jullie ook zo'n zin een in heerlijke week vrij? Gelukkig komen jullie lekker bij ons
spelen! Maandag kun je zo vanuit je bed door naar de opvang want we gaan lekker
ontbijten in pyama! Nadat we een goed ontbijt op hebben gaan we
ochtendgymnastieken om fit aan de dag te beginnen.

De gehele week staat in het teken van kerst! We maken toffe kerstballen, spelen gave
kerstspellen en smullen van overheerlijke kerstsnacks!

WIj hebben er ontzettend veel zin in!

Groetjes,
Marsha, Monique, Esther, Deborah, Joëlle en Patricia

Maandag 21 December 2020
Ontbijten in Pyjama
Vandaag gaan we heerlijk ontbijten op de BSO, kom lekker
in je Pyjama! We vragen jullie om voor half 9 binnen te zijn
voor het ontbijt. Je mag lekker in je pyjama komen. Wil je
niet de hele dag in je pyjama lopen, neem dan kleding mee
om je te verkleden.
Tikkie, jij bent hem!
Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel
verschillende manieren spelen. Wat lijkt jou een leuk spel?
Kies uit en spelen maar!
Maak je eigen kerstbal
Maak je eigen persoonlijke kerstbal, om deze thuis in je
kerstboom op te hangen.

Dinsdag 22 December 2020
Kerstkrans sjoelen
We gaan sjoelen met kerstkoekjes! Zou het wat worden
denk je? Het zal wel een bak vol kruimels opleveren
waarschijnlijk.
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Kerstbomen om je vingers bij af te likken
Met behulp van een satéstokje en eventueel nog wat
cocktailprikkers maken we een gezond kunstwerk. Een
eetbare kerstboom!
Rendier accordeon
Dit zelfgemaakte rendier-speeltje van papier heeft een
eenvoudig maar slim gevouwen lichaam dat het mooi en
sterk maakt. De accordeonplooien werken ook een beetje
als een veer, zodat het papieren rendier een beetje op en
neer kan stuiteren op hun billen. Serieus veel plezier en
schattigheid!
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Woensdag 23 December 2020
Zullen wij een sneeuwpop maken?
Vandaag maken we onze eigen Olaf. .. We hebben voor deze activiteit geen echte sneeuw
nodig maar marshmellows. Jullie doen toch wel mee met deze smulactiviteit?

Kerstkrans
We gaan een mooie krans maken in kerstsferen, wie maakt de meest groene, wie heeft de
meeste sterren... maak hem zoals jij hem wilt.

Donderdag 24 December 2020
Zandkoekjes in kerstsfeer
We maken lekkere koekjes MET heerlijke snoepjes! De snoepjes zijn in de vorm van een
kerstboom! Extra lekker natuurlijk!.

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!

Vrijdag 25 December 2020
Eerste kerstdag. Vandaag zijn we gesloten. We wensen jullie hele fijne en gezegende
kerstdagen toe.
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