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Piek�jn� kers� wee� 2
Ho-Ho-Ho allemaal!

Heb je wel is het spel de sneeuwpop zegt gespeeld? Of ben je pijlsnel bij het spel
vuurwerktikkertje? We gaan een proefje doen en maken plakkerige elfensnot!
Daarnaast hebben we nog vele andere leuke activiteiten en natuurlijk worden er veel
dingen gebakken en gekookt!

Let op! We hebben op donderdag onesie dag!!! Dus neem je onesie mee!!

Knallende groet,

Team Olivier

Maandag
Lunch: Brood

Wensenritueel
We wensen elkaar een gelukkig nieuw jaar met oud en
nieuw. Maar eigenlijk kun je iedere dag elkaar het beste
wensen, toch? Welke wensen zouden mensen kunnen
hebben? En kunnen we samen wensen dat dit uitkomt?
Kei-lekkere kindercocktail
Vind jij ze er ook zo lekker uitzien, die mooie cocktails?
Normaal gesproken zijn cocktails voor grote mensen.. Maar
deze niet! Wij maken deze lekkere drankjes met
verschillende ingrediënten zoals cranberry- en
granaatappelsap. Proost!
De sneeuwpop zegt...
De sneeuwpop zegt..... Jingle bells! Aan jou de taak om te
proberen zo snel mogelijk "tinge-linge-ling" te roepen! Wie
is de laatste? Hij of zij is af..!

 

27 december
t/m

01 januari



BSO Olivier

Dinsdag
Lunch: Sneeuwpop-pizza
Super leuk om te zien toch, deze sneeuwpoppen-pizza's?!
Naast het feit dat ze er erg leuk uitzien, zijn ze ook nog eens
mega lekker!
SPEKtaculair Nieuwjaar
Ook leuk voor thuis, we maken vuurpijlen van spekjes. Heel
simpel en heel leuk!

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!
Elfensnot in een potje
Iel! Dat ziet er vies uit! Het lijkt wel snot... Dat is het ook..!
We maken zelf elfensnot en stoppen het in een potje. Op
deze manier kun je er nog vaak mee spelen.

Woensdag
Lunch: Brood

Vuurwerk sportspektakel
Pats, boem, knal! Welkom op ons vuurwerkfestival! Speel de
8 sportieve spellen van de afsteekkaart en verdien je
Vuurwerk-Verklaring
Sneeuwpop bowlen
Bowlen met sneeuwpoppen! Hoeveel krijg jij er om?

Banketstaaf bakken
De Banketstaaf is een typisch recept voor Sinterklaas en
Kerst. Dit zijn natuurlijk dé ideale momenten om zelf een
banketstaaf te maken. Het is heel erg gemakkelijk en snel
klaar. Doe je met ons mee?
Sneeuwpop gooien
Kun jij de hele toren van sneeuwpoppen omgooien? Pak
een 'sneeuwbal' en mik nauwkeurig op de sneeuwpop toren!
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Donderdag
Onesie dag
Heb jij in je kast nog een mooie onesie hangen. dan mag de deze meenemen en die lekker heel de dag aan.

Lunch: Brood
Let it snow!
We gaan borduren! We borduren een mooie sneeuwster op een papieren bordje. Wat een
mooi winters tafereel zal dat worden!

Indoor snowball games
We gaan spelen met sneeuwballen! Ja, echt waar! We gebruiken zelfgemaakte
sneeuwballen, zodat we nu ook binnen met sneeuw kunnen spelen. Cool toch?!

Wenslampje
Heb jij een wens? Met jouw zelfgemaakte wenslampje komt jouw wens misschien wel uit.
Maak dit prachtige lichtje en neem 'm mee naar huis.
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