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BSO Joppensz

Maandag 21 December
Kerstmanpannenkoek
Een pannenkoek met fruit toveren we om tot kerstman!
Smullen van je eigen kerstman dus!

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

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

Dinsdag 22 December
Kerstfiguren van ijslollystokjes
Met ijslollystokjes kun je prachtige kerstversieringen maken.
Een ster, een sneeuwvlok of een kerstboom bijvoorbeeld.
Welke kies jij?

Gezonde Kerstpopcorn
Popcorn ongezond? Nee hoor! We maken zelf erg lekkere
popcorn en die er ook nog eens gezellig uitziet. We
gebruiken gezonde ingrediënten in kerstkleuren. Smullen!

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?

Woensdag 23 december
Kerstboom van pasta
Fusilli pasta, je kent het wel, die leuke gekronkelde. En
strikjespasta ken je vast ook wel. Hiermee maken we een
kerstboom. Doe je mee?
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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!

De sneeuwpop zegt...
De sneeuwpop zegt..... Jingle bells! Aan jou de taak om te
proberen zo snel mogelijk "tinge-linge-ling" te roepen! Wie
is de laatste? Hij of zij is af..!

Donderdag 24 december
Vandaag sluit de bso om 17:00 uur
Trek vandaag allemaal jullie foute kersttrui aan!

Kerst lunch
Vandaag gaan we samen genieten van allemaal lekkere en
gezonden dingen tijdens de kerstlunch. Veel van deze
hapjes gaan we samen met de kinderen maken

De assistenten van Rudolf
Die arme Rudolph met zijn rode neus kan toch niet in zijn
eentje de Kerstman helpen? Een beetje assistentie zou wel
welkom zijn. Daarom printen we vandaag onze foto zodat
we allemaal omgetoverd kunnen worden tot assistenten van
Rudolph "the red nose reindeer".

Kerstsokken: pimp je sok
Foute Kersttruien zijn geweest; het is tijd voor de Kerstsok!
Pimp je sok tot een echte Kerstsok en steel de show op het
Kerstsokkenbal!

Kerst film kijken
Na al dat lekkere eten van de kerstlunch is het nu tijd om uit te
buiken tijdens een gezellige kerst film!

Vrijdag 25 December
Eerste kerstdag de bso is gesloten!
Wij wensen jullie hele fijne en gezellige kerstdagen met elkaar
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Maandag 28 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 een sneeuwpop gemaakt
van wattenschijfjes? Dat is echt leuk om te doen!

Sneeuwportret
Let it snow, let it snow... We laten het sneeuwen op ons papier. We schilderen een
sneeuwbui en plakken onszelf hierin. Wat een winterpret!

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!

Dinsdag 29 december
Sneeuwman challenge
We maken van elkaar levende sneeuwmannen door elkaar in te wikkelen met
toiletpapier. Wie wint de challenge?!

Waar is Olaf?
Waar is Olaf gebleven? Elsa wijst ons de weg via pijlen. Ook heeft ze letters voor ons
verstopt op deze speurroute. Als we de letters verzameld hebben dan vormen deze
een woord. Zullen we met dit woord ontdekken waar Olaf verstopt zit?

Bowlen met Olaf
We gaan het spelletje bowlen doen! Niet zomaar bowlen maar we gaan bowlen met
onze eigengemaakte Olaf kegels.

Sven's wortelfriet
Sven heeft honger van al dat rennen! En wat eet hij dan het liefst? Deze heerlijke
wortelfrietjes natuurlijk!!

Woensdag 30 december
Naar de speeltuin
vandaag gaan we gezellig spelen in de speeltuin!

Let's freeze
Freeze! Als alleen je arm ontdooid is en de rest van je lichaam bevroren: hoe zou dat
eruit zien? Wij proberen het!
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Donderdag 31 december
Vandaag sluit de bso om 17:00 uur
Vandaag is alweer de laatste dag van het jaar en dit willen we samen gezellig met jullie
afsluiten en proosten we op het nieuwe jaar!

Kei-lekkere kindercocktail
Vind jij ze er ook zo lekker uitzien, die mooie cocktails? Normaal gesproken zijn
cocktails voor grote mensen.. Maar deze niet! Wij maken deze lekkere drankjes met
verschillende ingrediënten zoals cranberry- en granaatappelsap. Proost!

Vuurwerk van wattenstaafjes
Rond oud en nieuw mag het weer: vuurwerk afsteken. Maar een kunstwerk van
vuurwerk op papier maken dat mag gewoon altijd! We gebruiken hiervoor
wattenstaafjes. Ben je benieuwd? Het resultaat is héél mooi.

Appelflappen
Naast oliebollen horen appelflappen natuurlijk ook bij oud en nieuw. Maar ja, eigenlijk
zijn ze het hele jaar door superlekker!

Vrijdag 1 Januari
Nieuwjaarsdag is de bso gesloten!
Wij wensen jullie allemaal een gelukkig & gezond nieuwjaar!!

 


