Nieuw programma
21 december t/m 31 december

BSO De Batavieren

Maandag 21 december
Escaperoom: De geheime kamer van de stoute kerstelf

Hé-hé-hé, Ho-HoHo! Deze stoute kerstelf steelt zomaar een
cadeau! We gaan op zoek naar de geheime kamer en
proberen het magische kistje van de elf te openen! Hopelijk
lukt het ons op tijd...
Kerstwenskaars

Op zoek naar een leuk kerst cadeau? Maak je eigen
wenskaars, zo wordt het tijdens de donkere dagen heel
gezellig in huis!
Gezonde kerstkransjes

Zo lekker, die kerstkransjes.. Maar om een bolle
kerstmannen-buik te voorkomen, maken we de gezonde
variant met banaan en havermout! Super lekker én leuk om
in de kerstboom te hangen.

Dinsdag 22 december
Foute kersttrui

In Amerika was de foute kersttrui al een lange tijd hip en nu
zie je ze elk jaar ook in Nederland in de winkels liggen.
Uiteraard is zelf maken veel leuker!
Gezonde kerstboom

Een gezonde eetbare kerstboom, hoe lekker klinkt dat? We
gaan met behulp van zelfgemaakte wraps en gezonde
groenten een hele lekkere kerstboom maken!
Gezonde warme chocolademelk

Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere
warme chocolademelk om op te warmen. Probeer eens een
van deze gezonde varianten!
Ren Rudolph ren!

Tikkie, jij bent hem! Het spel tikkertje kun je op heel veel
verschillende manieren spelen. Er zijn namelijk veel leuke
varianten van! Deze keer spelen we tikspellen met Rudolph
het rode-neus-rendier in de hoofdrol. Wat lijkt jou een leuk
spel? Kies maar uit en spelen maar!
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Donderdag 24 december
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!
Christmas shopping challenge

We doen een wedstrijdje kerstinkopen. Kijk op je
boodschappenlijst, verdien genoeg geld en koop snel wat je
nodig hebt!
Kerstkristallen proefje

Heb je die lekkere kerststokjes wel eens gezien? Vaak
hangen ze in de kerstboom, of gewoon gezellig ergens in
huis. Wij gaan deze namaken en doen hier een gaaf proefje
mee! We laten hier namelijk kristallen op groeien. Doe je
mee?

Maandag 28 december
Eskimo estafette

Je vaardigheden op het gebied van overleven wordt op de
proef gesteld. Kun je jagen, vissen vangen, sporen zoeken
en je warm genoeg kleden voor het Noordpool klimaat?
Krijt het poollicht

Hebben jullie wel eens van het poollicht gehoord? Of anders
misschien van het noorderlicht of het zuiderlicht? Het is
prachtig! En wij maken het na. Doe je mee?
Sneeuwpop pudding

We koken samen lekkere vanillepudding en maken er een
sneeuwpop van. Kook je mee?

Dinsdag 29 december
Escaperoom Dr. Freeze

Bevrijd jezelf uit de kamer van Dr. Freeze, een ijskoude boef
die de ruimte wil laten bevriezen... Via puzzels en slimme
raadsels probeer je met je groepje binnen een half uur de
kamer te openen met de verborgen code...
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Vogelvoederketting maken

Heb je vogels in de tuin en wil je deze graag daar houden? Dan kun je de vogels
voeren met voer uit de winkel, maar je kunt ook zelf een voederslinger maken.
Sterrenkoekjes

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

Donderdag 31 december
Bladerdeeg appeltjes

Mmmmmm: appeltjes schillen, een figuurtje maken en dan de oven in. Ruikt lekker,
is leuk en smaakt heerlijk, dus wat wil je nog meer?
Vrolijke vuurpijlen

Knallend het nieuwe jaar in, dat kan met deze vrolijke vuurpijlen. Volkomen
geluidloos en veilig, want bij dit vuurwerk knallen alleen de kleuren!
Onderwater vuurwerk

Dit is nog eens veilig vuurwerk. We maken vuurwerk onder water. Het ziet er prachtig
uit en er is geen knalletje te horen!

