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Ho-Ho-Ho allemaal!

Pak de Kerstboom van zolder en begin maar alvast met oude sokken te
sparen… We pimpen onze Kerstsokken en we gaan rocken op onze sokken
tijdens het Kerstsokkenbal!

Naast allerlei Kerstactiviteiten staan er ook typische winterse activiteiten op
het programma zoals snowball games.

Deze en nog veel meer piekfijne activiteiten zijn te vinden in dit
Kerstprogramma! Kom jij deze vakantie met ons meevieren?

Groetjes van het BSO team

Maandag 21 december
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!

Gezonde kerstkransjes
Zo lekker, die kerstkransjes.. Maar om een bolle kerstmannen-buik
te voorkomen, maken we de gezonde variant met banaan en
havermout!

Kerstsokkenbal
We gaan rocken op onze sokken! Voetjes van de vloer en haal je
Kerstsokken van stal: het is tijd voor het knotsgekke
Kerstsokkenbal!

Dinsdag 22 december
Gezonde Kerstpopcorn
Popcorn ongezond? Nee hoor! We maken zelf erg lekkere popcorn
en die er ook nog eens gezellig uitziet.

Kerstkristallen proefje
We gaan kerststokjes namaken en doen hier een gaaf proefje
mee! We laten hier namelijk kristallen op groeien.
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Kerstmuziek bingotime!
In plaats van getallen die voorbij komen worden kerstnummers
gedraaid! Weet jij de artiest en de titel van het nummer dat
voorbij komt?

Donderdag 24 december
Sneeuwschudhuisje
We maken zelf een sneeuwbol. Eentje die je moet schudden en
waar dan de sneeuw naar beneden komt vallen. Schudden maar!

Kerstproefje: smeltende kerstbomen
We maken een mengsel van baking soda en water en maken hier
kerstbomen van! Deze laten we vervolgens smelten door er azijn
overheen te druppelen.

Indoor snowball games
We gaan spelen met sneeuwballen! We gebruiken zelfgemaakte
sneeuwballen, zodat we nu ook binnen met sneeuw kunnen
spelen.

Vrijdag 25 december
Kerstfeest: Prettige Kerstdagen!

Maandag 28 december
Knallende kurken
Met kurken maken we de leukste figuurtjes. Welke wil jij maken?
We maken er een touwtje aan, zodat we ze op kunnen hangen!

After Christmas dipjes
Kerst is helaas alweer voorbij. Daardoor zitten we best in een dip.
Maar weet je dat een dip heel lekker kan zijn? We maken ze
gewoon!

Let's freeze
Freeze! Als alleen je arm ontdooid is en de rest van je lichaam
bevroren: hoe zou dat eruit zien?

Dinsdag 29 december
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Winterdans
Het is winter en dan is er buiten van alles aan de hand. Samen maken we winterse
bewegingen en dansen we een vrolijke winterdans.

Sneeuwpop-pizza
Superleuk om te zien toch, deze sneeuwpoppen-pizza's?! Ze zijn ook nog eens mega
lekker!

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.

Donderdag 31 december
Magisch melkexperiment
Wow! Wat je al niet kan doen met een beetje melk, wat kleurstof en afwasmiddel! Het lijkt
wel tovenarij! Spektakel verzekerd!

Pop-up vuurwerk
Met vuurwerk kun je niet spelen. Maar met dit vuurwerk kan dat wel! We maken het van
verschillende kleuren lint en laten dit afgaan door de lepel op- en neer te bewegen!

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!

Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdag: Een gelukkig nieuwjaar!

 


