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kerstvakanti� op d� ��
Lieve jongens en meisjes,

Gezellig het is kerstvakantie! We gaan weer leuke dingen doen op de BSO. Wat dacht
je van verven met afwasborstels en dan word het nog mooi ook! Nu er dit jaar geen
vuurwerk meer afgestoken mag worden gaan wij laten zien hoe vuurwerk er in de
lucht uit ziet. Op verschillende manieren. Welke kleuren kies jij?

Groetjes, Janet, Hannah, Souad en Erna

Kerstfiguren stempelen
Sponzen knippen we in diverse figuren. Daarna dopen we
ze in de verf. Stempelen maar!

kerst bladerdeeg hapjes
We rollen de worstjes in het deeg en vormen samen een
hele grote ster die we op kunnen eten.

Kerstkrans sjoelen
We gaan sjoelen met kerstkoekjes! Zou het wat worden
denk je? Het zal wel een bak vol kruimels opleveren
waarschijnlijk.
Aardappel kerstballen
Als je een aardappel ziet dan denk je toch niet meteen aan
een kerstbal? Normaal gesproken niet in ieder geval. We
gaan met aardappelen stempelen en laten ze verdacht veel
op een prachtige kerstbal lijken. Doe je mee?
Kerstkrans geverfd met afwasborstel
Normaal gesproken verf je met penselen. Nu gebruiken een
afwasborstel en de topjes van onze vingers!

Knakkie-kerstboom
Oooooh denneboom oooooh wat ben je lekker. We maken
een eetbare boom van knakworstjes, komkommer en een
cherrytomaatje!
Kerstbomen van dennenappels
Dennenappels horen bij kerstmis! In het bos kun je er rond
deze tijd van het jaar heel wat vinden. We maken met dit
kosteloze materiaal leuke kerstbomen!
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Kerst puzzelspel
Kun jij de juiste kerstplaatjes bij elkaar vinden? Zoek goed
waar welk kaartje bijhoort en de puzzel is compleet!

Kerstsokkenbal
We gaan rocken op onze sokken! Voetjes van de vloer en
haal je Kerstsokken van stal: het is tijd voor het knotsgekke
Kerstsokkenbal!
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!

Zanddeegkoekjes
Als je dit basisrecept kent kun je altijd lekkere koekjes
maken. Bovendien is dit recept ook geschikt voor het
maken van een lekkere bodem voor je appeltaart. Misschien
ook nog een goed idee?
(warme) chocolademelk drinken
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere
warme chocolademelk om op te warmen.

Sneeuwpop van watten
Kun jij met watten een sneeuwpop knutselen? Dat is een
precies werkje!

Vuurwerk van wattenstaafjes
Rond oud en nieuw mag het weer: vuurwerk afsteken. Maar
een kunstwerk van vuurwerk op papier maken dat mag
gewoon altijd! We gebruiken hiervoor wattenstaafjes. Ben je
benieuwd? Het resultaat is héél mooi.
Appelflappen
Naast oliebollen horen appelflappen natuurlijk ook bij oud
en nieuw. Maar ja, eigenlijk zijn ze het hele jaar door
superlekker!
Vuurwerk stempelen
Vinden jullie de lucht tijdens oud en nieuw ook altijd zo
mooi met al die prachtige kleuren? In het midden van de
nacht knalt al dat mooie vuurwerk in het rond. Verf dit
spektakel maar eens zelf!
Vork Vuurwerk
Met een vork en wat verf kun je ook heel tof vuurwerk
schilderen. En doe dat op een donkerblauw of zwart
papiertje, want dan ziet je vuurwerk er nog toffer uit!
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Vuurwerktikkertje
Iets met een lont, een pijl en aftikken....We leggen het wel uit! Kom gewoon meedoen en dan
knallen we samen het jaar uit!
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