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🏔Op avontuur i� d� Alpe�Ã
Jodelahiti kinderen!⛄ 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 kinderglühwein☕! 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 van Anoeska, Ilonka en Annelies 

Maandag 21 december
Een schaal, potje of een bakje over thuis? Neem mee!

Creatieve kerstcreaties
We willen mooie kerststukjes maken samen. Ook leuke
versiersels in het kerstthema zijn welkom!

Kerstboom van brood
Heb je al eens een kerstboom geproefd? Deze is om je
vingers bij op te eten! We maken een heerlijke broodjes
kerstboom!
Kerstafettespelen
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. We spelen
Kerstafettespelen, doe jij met ons mee? Hé! Een
donkeredagenparcours, de kerstbal-op-lepelloop, de
rendierrun en nog veel meer.

Dinsdag 22 december
Alpen kwartet
Dit kwartet spel kun je spelen als een normaal spel maar
ook in een coole ren variant. Verzamel jij de meeste
gletsjers of wintersporten?
Koekoeksklok
De koekoeksklok komt vaak uit landen zoals Zwitserland en
Oostenrijk en heeft vaak mooi houtsnijwerk. Wij gaan hem
minstens zo mooi maken van karton!
Eetbare sjoelstenen
We maken heerlijke ronde koekjes: het lijken zo sjoelstenen.
Gelukkig zijn ze heel wat lekkerder dan die houten stenen!
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Woensdag 23 december
IJsbeer hapjes
Een smakelijk hap.... ijsbeer!? Inderdaad vandaag eten we
ijsberen, maar geen zorgen, ze zijn niet zo koud als je
verwacht. Dat wordt genieten!
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!
Vetbollen voor vogels
In de winter kunnen vogeltjes minder snel voedsel vinden.
Wij maken vetbollen om ze daarbij te helpen. De vogeltjes
kunnen hier heerlijk van genieten!

Donderdag 24 december
Sneeuwman van wattenschijfjes
Een mooie kerstkaart maken is niet zo heel moeilijk. Je kunt
wel op duizenden manieren een kaart maken, toch? Maar
heb je ook wel eens kerstkaart gemaakt met een
sneeuwpop van wattenschijfjes? Dat is echt leuk om te
doen!
Joelen & sjoelen
Voor dit spel moet je goed kunnen juichen en joelen. Raad
je het liedje of het dansje? Hoera, dan mag je punten gaan
sjoelen!
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? En smelt ijs sneller als je er zout bij doet? Daar
kom je allemaal achter tijdens de ijskoude proefjes.

Vrijdag 25 december
Eerste Kerstdag: Fijne Kerstdagen!🎄
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