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Maandag 23 december

Sterrenkoekjes
Koekjes bakken is altijd een goed idee! Deze keer

bakken we de allerlekkerste sterrenkoekjes met onder

andere havermout, amandelmeel en banaan. Jammie!

Kerststal van ijslollystokjes
We maken een decoratieve hanger, gemaakt van

ijslollystokjes in de vorm van een kerststal. Omdat

het een nauwkeurig werkje is moet je er wel de tijd

voor nemen. Als je het niet in één keer afkrijgt kun je

het de volgende keer afmaken.

Kerst kurken
Met kurken maken we de leukste kerstfiguurtjes.

Welke wil jij maken? Een leuke sneeuwpop, een lief

kerstkaboutertje of een gave kerstboom? We maken

er een touwtje aan, zodat we het in de kerstboom

kunnen hangen.

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!

Dinsdag 24 december

Deze dag sluiten wij om 17:00

Wie ben ik - Kersteditie
Ben jij een herder? Of misschien Kevin van Home

Alone? Probeer het als eerste te raden bij dit spel!

Kerstmuziek bingotime!
Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In

plaats van getallen die voorbij komen worden platen

gedraaid! De spanning van de traditionele bingo, maar

dan met muziek! Weet jij de artiest en de titel van het

nummer dat voorbij komt?

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!
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Maandag 30 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...

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..!

Dinsdag 31 december

Deze dag sluiten wij om 17:00

Alvast een hele fijne jaarwisseling!

Vuurwerk sportspektakel
Pats, boem, knal! Welkom op ons vuurwerkfestival!

Speel de 8 sportieve spellen van de afsteekkaart en

verdien je Vuurwerk-Verklaring

Sterren van takken
We maken een ster van takken! Dit is een erg leuk

project om te doen. Bovendien kun je ze ook als

versiering in huis of op de BSO gebruiken, om alles

nog gezelliger maken! Doe je mee?
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Donderdag 2 Januari

Gelukkig nieuwjaar!

Levend Party & Co Wintereditie
Ken jij het spel Party & Co? Dit keer gaan we het levensgroot spelen. En niet

in de 'gewone' variant, maar in de wintereditie!

Kerstmannen van stokken
We gaan eerst buiten op zoek naar geschikte takken om kerstmannen van te

maken. We maken ze daarna op maat en gaan ze verven.

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!

 


