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Maandag 23 december 2019

Uitstapje
Wij gaan op pad naar een tuincentrum om materiaal te

verzamelen voor onze activiteit op de BSO.

Kerststukje maken
Bij de kerst horen natuurlijk mooie versieringen. Wij gaan

daarom ook een mooi kerststuk met elkaar maken.

Fruitige kerstmannen
Lekker!!! We maken heerlijke hapjes van fruit in de vorm

van een kerstman. Of in de vorm van een

kerstboom....tsja, eigenlijk maken we fruitige kerstige

hapjes? Klinkt geinig en smaakt heerlijk

Dinsdag 24 december 2019

Kerst lunch
Lekker!! Wij gaan met alle kinderen onze eigen kerst

lunch maken. Mmmm dat wordt smullen.

Kerstboom maken met stokjes
Oh denneboom, oh denneboom wat zijn je takje

wonderschoon! Van takken, karton en papier maken we

een kerstboom. Leuk voor thuis maar ook leuk om de BSO

mee te versieren

Foto woordkaarten thema kerstmis
Woorden zoals de kerstboom, de kerststal en de kerstklok

komen aan bod in het Nederlands en in het Engels.

Woensdag 25 december 2019

1ste Kerstdag zijn wij gesloten

Donderdag 26 december 2019

Wij zijn gesloten i.v.m 2de Kerstdag

 



Kerstvakantie

23 december t/m 03 januari

BSO De Batavieren

Vrijdag 27 december 2019

Uitstapje naar het Boerhave Museum
Wij gaan met zijn allen een dagje terug in de tijd!! Wij

gaan het mini Cosmos bewonderen... en er is een leuke

workshop, misschien kunnen wij daar ook wel aan

meedoen.

Maandag 30 december 2019

Pop-up vuurwerk
Vind jij vuurwerk ook zo mooi om naar te kijken?! Helaas

kun je er niet mee 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!

Doe je mee

Jouw foto met vuurwerk
Een echt kunstwerk maken we vandaag. Eerst moet je op

de foto. Dan knippen we de foto zo precies mogelijk uit en

boven jouw hoofd maak je zelf en spetterend vuurwerk.

Heel gaaf!

Raket hotdog
Lanceer je raket, recht je mond in! Ja, deze raket is

eetbaar. Heerlijke hotdog broodjes die we zelf bakken

Dinsdag 31 december 2019

Sterretjes aansteken
Vandaag gaan we samen met alle kinderen knallend het

nieuwe jaar in!! Die doen we door samen sterretjes af te

steken

Afsluiten van het jaar!!!
Kom vandaag in je mooiste kleren om samen met ons het

jaar 2019 af te sluiten!

Party poppers knutselen
Confetti de lucht in knallen kan met deze leuke party

poppers! Altijd handig voor ieder knalfeest

Woensdag 1 januari 2020

Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten !!!
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Donderdag 2 januari 2020

Bioscoop middag
Wij gaan heerlijk genieten van een leuke film

Lekker warm en knus!
Vandaag hebben wij een pyjama dag zodat wij rustig dit jaar kunnen beginnen

Wuivende sneeuwpop
Gezellige mannetje hoor, deze sneeuwpop. Waarom? Hij zwaait naar ons! Zou dat

komen omdat jij 'm zo mooi mag versieren?

Vrijdag 3 januari 2020

Wantenkrans knutselen
Kom vandaag gezellig je eigen krans knutselen van alleen maar wanten!

sneeuwpop van rijstwafels
Lekker als snack of als lunch. Met of zonder muts? En wat smeer jij op je wafel?

Je kunt diverse varianten maken.

Uitstapjes
Wij gaan er lekker op uit!!

 


