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Hallo lieve jongens en meisjes van de BSO,
De Kerstvakantie komt er weer aan,
en we gaan weer leuke dingen doen.
Lees snel ons super leuke programma !

week

Maandag 21 december
Yess! Vandaag gaan de kinderen vanaf 7 jaar
het spel Wie is de mol spelen. Spannend en
leuk!

Dinsdag 22 december

De kinderen tot 7 jaar hebben ook een fijne dag
op de BSO. We gaan knutselen, iets lekkers
bakken en lekker veel spelen!

Vandaag gaan we met z’n allen
gezellig rond de Kerstboom.
We gaan lekker genieten van
een heerlijke hapjes in
kerstsfeer. Deze gaan we zelf
maken vandaag.
Trek vandaag ook je mooiste
Kersttrui of Kerstjurk aan. Want
je mag je Kersttenue showen
tijdens een Kerstmodeshow!
Donderdag 24 december
Woensdag 23 december
Vandaag gaan we kerststukjes
maken. We willen vragen aan
iedereen een stuk oase mee te
brengen. Deze hoeft
niet nat te zijn.
Heb je nog leuke dingen
voor in een kerststukje?
Breng maar mee!

In de ochtend staan gezellige dingen op
het programma, zoals iets lekkers bakken,
knutselen en een spel in de gymzaal.
Vandaag zijn we om 17.00 uur gesloten
i.v.m. Kerstavond.

Vrijdag 25 december
Vandaag is het 1e Kerstdag, en zijn
we gesloten. Wij wensen jullie een
hele fijne Kerst toe! Geniet!

Maandag 28 december

2e

Vandaag hopen we op een fijn
winterzonnetje. We gaan appeltjes poffen
en popcorn bakken boven een vuurtje op
onze BSO buiten speelplek, met een
warme chocomelk erbij.

week

Ook gaan we vandaag nog sneeuw
maken, en fijn spelen op de groepen.

Woensdag 30 december
Dinsdag 29 december
Neem je vandaag je
gymschoenen mee? Of sokken
met antislip? Er staat iets
sportiefs op ons programma
vandaag.
Ook zullen we nog creatief bezig
zijn deze dag. We gaan ‘n
schilderij maken, voor de
ouderen in het bejaardentehuis,
mooie stenen beschilderen en
kunst maken op keukenpapier.
Dit wordt vast een gezellige dag!

Heb jij wel eens zelf een pannenkoek
gebakken? Dat staat vandaag op het
programma. Ook gaan we
nog bouwen met rietjes.

Donderdag 31 december
Op deze allerlaatste dag van het jaar
2020 zullen we met z’n allen aftellen
naar het nieuwe jaar.
We gaan lekkere oliebollen eten,
misschien kijken we nog een mooie
film, en gaan we ook nog lekker even
naar buiten voor een fijne
winterwandeling.
Vandaag zijn we om 17.00 uur
gesloten. Fijne oudejaarsavond!

Vrijdag 1 januari
Vandaag zijn we
een dagje gesloten…

Wij wensen iedereen fijne feestdagen!
Tot Ziens in 2021! LiefsBSO team

