
Wasko BSO Trossenlos

❆ Kerstvakanti� ❆
𝑱𝒊𝒏𝒈𝒍𝒆 𝒃𝒆𝒍𝒍𝒔, 𝒋𝒊𝒏𝒈𝒍𝒆 𝒃𝒆𝒍𝒍𝒔
𝑱𝒊𝒏𝒈𝒍𝒆 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒚
𝑶𝒉, 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒇𝒖𝒏 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒕𝒐 𝒓𝒊𝒅𝒆
𝑰𝒏 𝒂 𝒐𝒏𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒔𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒔𝒍𝒆𝒊𝒈𝒉 𝒉𝒆𝒆𝒆𝒆𝒋!!

We gaan deze twee weken super leuke activiteiten en spellen spelen in thema KERST!

Maandag 21 december
Vandaag gaan we een super leuke Kerstafette doen, een foute kersttrui
maken en eten we een pannenkoek in kerstsfeer!

Foute kersttruien!
Heb jij ook een foute kersttrui voor de Kerst? Deze trui gaan we van
papier knutselen. Dat ziet er vrolijk uit!

Kerstafettespelen
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. We spelen
Kerstafettespelen, doe jij met ons mee? Een
donkeredagenparcours, de kerstbal-op-lepelloop, de rendierrun en
nog meer!
Kerstmanpannenkoek
Een pannenkoek met fruit toveren we om tot kerstman! Smullen
van je eigen kerstman dus!

Dinsdag 22 december
Vandaag gaan we een heel leuk kerstspel spelen, een mooie kerstslinger
maken en een gezonde kerstkaars maken. We eten vandaag een pistolet
gezond.

Kerstslinger maken
We gaan de winterse dagen wat gezelliger maken met een leuke
kerstslinger. Even knutselen en klaar is je slinger met de kerstman,
de kerstboom of zelfs de sneeuwman!
Wie ben ik - Kersteditie
Ben jij een herder? Of misschien Kevin van Home Alone? Probeer
het als eerste te raden bij dit spel!

Kerstkaars van kaas
Een gezonde eetbare kaars maken wij! Een kaars van kaas? Ja het
kan echt!
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Woensdag 23 december
Vandaag gaan we kerstfiguren maken van ijslollystokjes, krijgen we een
cursus hoe je leuke kerstfiguren kunt tekenen en gaan we gezonde
kerstkoekjes maken! Vandaag eten we soep.

Kerstfiguren van ijslollystokjes
Met ijslollystokjes kun je prachtige kerstversieringen maken. Een
ster, een sneeuwvlok of een kerstboom bijvoorbeeld. Welke kies jij?

Gezonde kerstkoekjes
Mmmm... er gaat niets boven de geur en smaak van versgebakken
koekjes. Deze kerstkoekjes zijn ook nog eens gezond. Bak je mee?
Smullen maar!
Minicursus kerstfiguren tekenen
Er staat een minicursus tekenen op het programma. Met deze
stap-voor-stap aanwijzingen kan iedereen mooie kerstfiguren
tekenen.

Donderdag 24 december
Vandaag gaan we een leuke kerststal maken van ijslollystokjes, een
gezellige kerstmuziek bingo spelen, we maken zelf een leuke kerstboom
tosti.

Kerststal van ijslollystokjes
We maken een mooie kersthanger. Een nauwkeurig werkje maar
het is het echt wel waard!

Kerstboom tosti
Heb je al eens een kerstboom tosti geproefd? Deze zijn om je
vingers bij op te eten! Kies degene die jij het allerlekkerste vindt en
smullen maar..!
Kerstmuziek bingotime!
In plaats van getallen die voorbij komen worden platen gedraaid!
Dat betekent: extra spanning! Weet jij de artiest en de titel van het
nummer dat voorbij komt?

Maandag 28 december
Vandaag gaan wij zelf sneewvlokken maken. We maken een krans door
zelf de handen te maken en laten onze stem horen tijdens de grote karaoke
show. Vandaag eten we gezonde wraps.
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Sneeuwvlokken met schilderstape
Wat een prachtig effect krijg je wanneer je op een witte ondergrond de vorm van een sneeuwvlok
afplakt, daarna lekker schilderen en dan.....tape eraf en je hebt prachtige sneeuwvlokken.
Schitterende winterkunst!
Wantenkrans
Versier je eigen want. Samen maken we er een mooie krans van die we op de deur kunnen hangen.

De Grote Karaoke-show
Alle liedjes tijdens de Après ski spelen geoefend? Of gewoon zin in een gave karaoke show?! Waar
is dat feestje? Hier is dat feestje!

Dinsdag 29 december
Vandaag doen we het even anders dan anders, want wij komen allemaal in onze pyjama naar de BSO!!!
ook gaan wij onze eigen winterlandschap knutselen. Om even bij te komen van deze drukke periode doen
wij met z'n alle aan winteryoga en gaan we sterrenkoekjes bakken. Vandaag eten wij brood bolletjes met
knakworst.

Sterrenkoekjes
Koekjes bakken is altijd een goed idee! Deze keer bakken we de allerlekkerste sterrenkoekjes met
onder andere havermout, amandelmeel en banaan. Jammie!

Winteryoga
We gaan lekker ontspannen tijdens deze winteryoga. Yoga met een winters tintje: genieten!

Winterlandschap
Lekker dik ingepakt naar buiten toe en je rondjes schaatsen. We knutselen dit mooie Hollandse
tafereel; schaatsen op natuurijs.

Woensdag 30 december
Wij gaan vandaag een winterdans doen. Ook maken we een wintermuts zodat we warme oren hebben en
heerlijk smullen van een kerstster gemaakt van worstenbroodjes. Vandaag eten wij poffertjes.

Kerstster van worstenbroodjes
We rollen de worstjes in het deeg en vormen samen een hele grote ster die we op kunnen eten.

Winterdans
Het is winter en dan is er buiten van alles aan de hand. Denk aan dwarrelende sneeuwvlokjes,
rollende sneeuwballen en glijdende schaatsen. Wij gaan proberen om dit allemaal na te doen.
Samen maken we van al deze bewegingen een vrolijke winterdans.
Wintermuts
Een stevige warme wollen muts is heerlijk in de winter. Deze koop je niet kant en klaar in de winkel
maar mag je zelf ontwerpen.
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Donderdag 31 december
Oudjaarsdag dat betekend feest !!! We gaan zelf vuurwerk maken met een wc rol. We spelen een leuk kerst
spel en gaan daarna genieten van een heerlijke eigen gemaakte Glühdrankje. Vandaag eten wij een broodje
hamburger

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!
Genieten van Glühdrankje
We maken een heerlijke gluhdrankje, lekker warm! We kunnen hem thuis ook eens maken, gezellig
voor het kerstdiner! En boordevol druivensap!

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!
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