
NB: Wij hebben veel zin in de geplande vakantie activiteiten! Toch kan het gebeuren dat het programma anders verloopt dan gepland, 

omdat het weer tegenzit, bijvoorbeeld. Tijdens uitstapjes kunnen niet altijd alle kinderen mee omdat het aantal vervoersplekken soms 

beperkt is. Ook de ‘thuisblijvers’ bieden we leuke activiteiten aan!

WEEK 2
MAANDAG 31 DECEMBER

Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!

Tijgeroog maakt nieuwjaarsschilderijen. 
Ook bakken we zelf appelflappen. 
Toermalijn ziet (houten) sterretjes! 
Je maakt zelf een houten ster, in een 
aardewerk potje. Als de klok twaalf uur 
slaat, mag jij een wens doen. 

DINSDAG 1 JANUARI

Nieuwjaarsdag

WOENSDAG 2 JANUARI 

Tijgeroog en Toermalijn zijn vandaag 

één groep. We maken een traditionele 
Drie Koningen-cake. Wie vindt de boon? 
Ook maken we een Drie Koningen 
transparant.

DONDERDAG 3 JANUARI  
Tijgeroog maakt zelf een vogelhuisje. 
Als er tijd over blijft, maken we ook 
vetbolletjes voor de vogeltjes. 
Toermalijn maakt in de ochtend 
zelf appelflappen. ’s Middags spelen 
we lekker buiten en genieten van 
de natuur bij Heidezicht. Als we 
terugkomen drinken we warme 
chocolademelk en eten we een 
zelfgemaakte appelflap. 

VRIJDAG 4 JANUARI  

Tijgeroog gaat ’s morgens koken. 
We bereiden een warme maaltijd. Na 
de lunch gaan we klimmen bij Rock 
Steady! Trek gemakkelijke kleding en 
schoenen aan.
Toermalijn kookt samen met Tijgeroog 
een heerlijke warme maaltijd, die we 
eten als lunch. Daarna maken we een 
nieuwjaarsmaaltijd voor de vogeltjes.

WEEK 1 

MAANDAG 24 DECEMBER 

Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!

Toermalijn gaat creatief aan de slag. 
Wat wil jij nog maken voor de kerst? 
Er liggen allemaal materialen op 
tafel waar je zelf mee aan de gang 
kunt gaan. Ook lezen we een mooi 
kerstverhaal voor. 
Tijgeroog gaat naar het Wintercircus 
in Hilversum en geniet van een show 
met spetterende circusacts. Als we 
terugkomen gaan we gourmetten. 

DINSDAG 25 DECEMBER

Eerste kerstdag

WOENSDAG 26 DECEMBER 

Tweede kerstdag

DONDERDAG 27 DECEMBER 

Toermalijn komt vandaag rustig bij van 
de kerstdagen en houdt spelletjesdag 
op de groep. Je mag je eigen spelletje 
of speelgoed meenemen naar de BSO. 
Tijgeroog komt vandaag rustig bij 
van de kerstdagen en houdt, net als 
Toermalijn, spelletjesdag.  Je mag je 
eigen spelletje of speelgoed meenemen 

naar de BSO. 

VRIJDAG 28 DECEMBER 

Toermalijn maakt een kaarsenhouder 
van klei. Deze versieren we met 
glitters, kraaltjes, steentjes en meer. 
We maken de kaarsenhouder af met een 
kaarsje. Wat zal het licht mooi schijnen 
tijdens de donkere dagen!
Tijgeroog gaat vandaag lekker 
knutselen en is creatief met mergel en 
speksteen. 
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