
Kerstvakantie 2020 
 

Maandag 21 december 

Vandaag hebben we ’s ochtends een hele toffe workshop. Er komt speciaal 

voor ons een boksleraar boksles geven. Misschien kennen jullie hem al, hij 

geeft namelijk ook boksles op dinsdag en donderdag op onze BSO.  

’s Middags maken we zelf met een glazen pot en figuurtjes een 

kersttafereeltje. Deze mogen jullie natuurlijk mee naar huis nemen zodat je 

thuis nog kan genieten van je eigen knutselwerkje.  

 

Dinsdag 22 december 

We hebben vandaag een creatieve ochtend voor de boeg, we gaan 

op een hele bijzondere manier kersthangers maken voor in de boom. 

Ben jij benieuwd hoe je hangers maakt van wasco? Kom vandaag dan 

zeker naar de BSO! 

Vanmiddag gaan we met de voetjes van de vloer. Er komt een 

danslerares, van Danssa, die ons een dansles komt geven.   

 

 

 

Woensdag 23 december 

Jullie kennen vast allemaal het spelletje koekhappen wel. Dit kan ook helemaal in het kerstthema, 

namelijk met kerstkransjes. Dan is het geen koekhappen meer, dan is het kerstkransjes happen! 

’s Middags gaan we creatief aan de slag. We hebben een grote bak met takjes, besjes en ander groen 

om samen kerststukjes te maken. Natuurlijk hebben we ook kaarsen en leuke versiersels om het 

stukje helemaal af te maken. 

 

 

Donderdag 24 december  

Vandaag sluiten wij om 17:00 uur 

Je hebt nodig een eierdoosje, kralen, wol, lint en lichtjes. Wat 

zou je hiermee kunnen maken? Zal ik het verklappen? Een 

kerststalletje! Dat had je niet verwacht he. Kijk hiernaast maar 

eens op het plaatje hoe dat eruit ziet en kom er vandaag 

eentje met ons maken, gezellig! 

Een heerlijk beautymiddag, met een maskertje, voetenbadje 

en prachtig gestyled haar, daar heb ik wel zin in. Dat komt 

goed uit want vanmiddag hebben we zo’n beautymiddag. 

Natuurlijk hebben we ook aan de jongens gedacht, want we 

zetten ook stoere tattoos.  

 

Vrijdag 25 december 

Vandaag zijn wij gesloten. Een hele fijne kerst iedereen!  

 

 

 

 



Maandag 28 december 

Vandaag hebben we een uitdagend spel voor jullie, namelijk het hand 

en voetpad spel. Het wat?! Het hand en voetpad spel. Hierbij ligt er 

een pad, waarbij je op elke rij precies het goede aantal handen en 

voeten neer moet zetten, lukt dit mag je door, lukt dit niet begin je 

overnieuw. Het is moeilijker dan je denkt, ga jij met ons de uitdaging 

aan? 

 

Kleien kennen/kunnen we natuurlijk allemaal, maar heb je wel eens 

zelf klei gemaakt? Nee? Ik ook niet! Daarom kom ik vandaag zeker 

naar de vakantieBSO, want ik wil wel weten hoe dat werkt! 

 

 

Dinsdag 29 december 

We hebben een heleboel kralen en hangertjes, hiermee kan je 

vandaag in de ochtend armbandjes en sleutelhangers maken. 

Aan het eind van de dag neem je je eigen creaties natuurlijk mee 

naar huis.  

Vandaag kunnen we lekker smullen bij de lunch. We bakken pizza 

en niet zomaar pizza, nee kerstboompizza. Ik ben benieuwd of 

deze nog beter smaken dan een ronde pizza. Je moet zeker 

komen bakken en proeven natuurlijk! 

 

 

Woensdag 30 december 

Vandaag maken we een heel bijzonder soort lampje, we prikken er zelf een mooi patroontje in, zodat 

je een mooi figuurtje ziet als je er een kaarsje in doet. Dat ziet er vast super gezellig uit als ze allemaal 

klaar zijn! Wist je dat je kunst kan maken met een slacentrifuge! Spinart noemen ze het. Ik ben heel 

benieuwd of dit lukt, jij ook?! 

 

  

Donderdag 31 december 

Vandaag sluiten wij om 17:00 uur 

Bij Oud en Nieuw horen natuurlijk oliebollen, daarom lopen we 

vandaag in de ochtend naar het dorp om een zak van die 

lekkere bollen te halen. Ook brengen we een bezoekje aan de 

kerststal voor nog een laatste beetje kerstgevoel. 

Om ervoor te zorgen dat we helemaal klaar zijn om vanavond 

lang op te blijven en vuurwerk te kijken, sluiten we de dag 

lekker relaxed af. We kijken met zijn allen een film.  



 

Vrijdag 1 januari 

Vandaag zijn wij gesloten, maar we wensen iedereen natuurlijk een heel 

gelukkig nieuwjaar!  

 


