
Kerstvakanties

23 december t/m 03 januari

BSO Joppensz

Maandag 23 december 2019

Kerstlunch
De kerst staat voor de deur en daarom willen wij samen

met jullie een heerlijke kerst lunch maken. Wij zullen

allemaal lekker, gezonde en mooie gerechtjes maken voor

deze lunch. Heb jij nog een lekker recept voor de lunch?

lever hem dan in bij de BSO.

Kerstwenskaars
Op zoek naar een leuk kerst cadeau? Maak je eigen

wenskaars, zo wordt het tijdens de donkere dagen heel

gezellig in huis!

Kerstfiguren van ijslollystokjes
Met ijslollystokjes kun je prachtige kerstversieringen

maken. Een ster, een sneeuwvlok of een kerstboom

bijvoorbeeld. Welke kies jij?

Dinsdag 24 december 2019

I.v.m kerstavond sluit De Kinderhaven om 17.00

uur.

Kerstklokken
Hoe gezellig worden de winterdagen met deze leuke

kerstklokken? Doe ze voor jullie raam thuis of hang ze

gewoon bij de BSO op als versiering!

Let it snow!
We gaan borduren! We borduren een mooie sneeuwster

op een papieren bordje. Wat een mooi winters tafereel zal

dat worden!

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.
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Woensdag 25 december en donderdag

26 december 2019

De Kinderhaven is gesloten i.v.m. Kerst.

Wij wensen jullie hele fijne kerstdagen.

Vrijdag 27 december 2019

Pas op voor de ijsbeer!
IJsberen eten voornamelijk zeehonden, en daaraan is in

het poolgebied geen gebrek. In dit tikspel proberen de

zeehonden zich veilig te stellen door in de zee te duiken.

Krijgt de ijsbeer er eentje te pakken?

Sneeuw maken
Sneeuw ligt niet altijd buiten voor het oprapen, maar

gelukkig kunnen we het zelf ook maken. Wil jij een witte

kerst? Maak het makkelijk en snel!

Er op uit
Vandaag maken wij een uitstapje. Ga jij gezellig met ons mee?

Maandag 30 december 2019

Sterrenkoekjes
Koekjes bakken is altijd een goed idee! Deze keer bakken

we de allerlekkerste sterrenkoekjes met onder andere

havermout, amandelmeel en banaan. Jammie!

Eskimo's met mooie kraagjes
Als je naar een cupcake papiertje kijkt dan denk je vast

niet meteen aan een bontkraag. Toch gaan we er wel

eentje van maken.

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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Dinsdag 25 december 2019

i.v.m. oudejaarsavond sluit De Kinderhaven om 17.00 uur.

Vork Vuurwerk
Met een vork en wat verf kun je ook heel tof vuurwerk schilderen. En doe dat op een

donkerblauw of zwart papiertje, want dan ziet je vuurwerk er nog toffer uit!

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!

Vuurwerk portret
Een echt kunstwerk gaan we maken. 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!

Woensdag 1 Januari 2020

Vandaag is De kinderhaven gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag.

Donderdag 2 januari 2020

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?

Scheerschuim "puffy paint"
Een Amerikaanse rage: Puffy Paint. Dit is een soort dikke verf die je zelf kunt maken.

De verf vormt een soort 3D-laag op het papier. Verf je mee?

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!

Vrijdag 3 januari 2020

Pas op voor de ijsbeer!
IJsberen eten voornamelijk zeehonden, en daaraan is in het poolgebied geen gebrek.

In dit tikspel proberen de zeehonden zich veilig te stellen door in de zee te duiken.

Krijgt de ijsbeer er eentje te pakken?
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IJsbellen blazen
Dit werkt alleen als het heel koud is buiten, we blazen dan namelijk bevroren bellen!

Wantenkrans
Versier je eigen want. Samen maken we er een mooie krans van die we op de deur

kunnen hangen.

 


