
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!

BSO  
Villa ZeeZicht

WeeK 1 

MaaNDaG 24 DeceMBeR 
Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
Geel maakt om en om in kleine 
groepjes een raamversiering in 
de gang. Daarna doen we een 
bewegingsactiviteit met de hele groep. 
Voor de lunch bakken we wentelteefjes. 
’s Middags maken we verschillende 
kerstversieringen voor in de boom.
Oranje doet ’s morgens een verrassings-
kookactiviteit. We maken met de hele 
groep een feestelijke lunch. Daarna 
gaan we los met kerstknutselen en 
doen we een uitdagend buitenspel.
turquoise, stelletje kerstmutsen! 
We duiken achter de naaimachine 
en maken onze eigen kerstmutsen of 
kerstrokjes. Wat wil jij maken? Zet 
daarna je zelfgemaakte kerstmuts op en 

kom mee naar buiten voor de Kerstman-
run. Ook ga je met je eigen groep op de 
foto in je kerstoutfit.

DiNSDaG 25 DeceMBeR
Eerste kerstdag

WOeNSDaG 26 DeceMBeR 
Tweede kerstdag

DONDeRDaG 27 DeceMBeR 
Geel doet een activiteit over dapper 
zijn. We maken met een klein groepje 
kleimonsters in het atelier. Het andere 
groepje speelt vrij op de groep. We 
stellen de monsters tentoon en er is 
een fotoshoot voor de kinderen met 
Yoanna als fotograaf. Ook spelen we 
lekker buiten. 
Oranje gaat met de Villabus op pad 
naar de gezellige schaatsbaan van 
Bussum op ijs. Daar schaatsen we 

heerlijk in de buitenlucht. Heb je 
schaatsen? Neem deze dan mee! 
Vergeet ook je warme kleding, muts en 
handschoenen niet. Ook doen we een 
fotoshoot met Yoanna als fotograaf.
turquoise duikt de keuken in voor 
geheime nieuwjaarsrecepten. We maken 
hapjes voor alle groepen. Heb jij al een 
geheim recept in je hoofd? ’s Middags 
spelen we Bingo! Doe mee en win een 
leuke kerstprijs.

VRiJDaG 28 DeceMBeR 
Geel, Oranje en turquoise gaan ’s 
morgens schaatsen op de schaatsbaan 
in Muiden. Voor schaatsen wordt 
gezorgd, maar neem wel extra warme 
kleding mee en vergeet je muts en 
handschoenen niet. Tijdens de lunch 
eten we pompoensoep met broodjes. 
Daarna kijk je een grappige kerstfilm of 
doe je een leuke keukenactiviteit. 

WeeK 2
MaaNDaG 31 DeceMBeR
Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
Geel en Oranje krijgen een leuke 
workshop van Mirjam: ‘Lol met wol’ 
of knutselen kleurrijke vuurpijlen in 
het atelier. Buiten bakken de pm-ers 
oliebollen en appelflappen en waaien 
de kinderen lekker uit. We drinken 
thee met een versgebakken oliebol 
of appelflap en doen een ouderwets 
spelletjescircuit. 
turquoise gaat erop uit. We hebben 
een verrassingsuitje. Trek iets warms 
aan vandaag! 

DiNSDaG 1 JaNUaRi
Nieuwjaarsdag

WOeNSDaG 2 JaNUaRi 
Geel, Oranje en turquoise doen 
allerlei kunstjes, ter voorbereiding 

op het circusbezoek in de middag. 
Vroeg in de middag gaan we met de 
Villabus op pad naar het Wintercircus 
in Hilversum, waar ons een geweldige 
show te wachten staat. Bij terugkomst 
maak je, als je dit wilt, een kleurrijk 
schilderij met als thema ‘circus’.

DONDeRDaG 3 JaNUaRi  
Geel heeft vandaag pyjamadag! Je 
mag in je pyjama met een knuffel en 
een zaklamp naar de BSO komen. De 
oudste vier van de groep maken hartige 
muffins voor de lunch. De andere 
kinderen maken nieuwjaarskaarten. Met 
de hele groep lezen we een spannend 
verhaal voor in het donker. Daarna 
maken we vetbollen voor de vogeltjes 
en gaan we de gymzaal in voor een 
kleurenspel en de hoepeldans op 
muziek. 
Oranje doet een van de favoriete 
activiteiten: zelf slijm maken. Lekker 
gek doen met felgekleurde slime. Ook 

maken we samen met de gele groep 
vetbollen voor de vogeltjes en gaan we 
buiten even uitwaaien. 
turquoise, ken jij het verhaal van de 
Drie Koningen? We gaan het podium 
op en steken het verhaal van de Drie 
Koningen in een modern jasje. 

VRiJDaG 4 JaNUaRi  
Geel, Oranje en turquoise gaan, als 
het weer het toelaat, om 9.30 uur op 
pad met de Villabus naar het OERRRbos. 
Bij slecht weer verrassen we jullie 
met een uitstapje ergens binnen. ‘s 
Middags brengt de dierenambulance 
ons een bezoekje. Daarna doen we 
gezelschapsspelletjes en drinken we 
warme chocolademelk met zelfgemaakte 
crueslirepen om de vakantie gezellig af 
te sluiten.


