
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  
de Kwartel

weeK 1 

MaaNdaG 24 deCeMBer 
Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
torteltuin heeft, om vast in de 
kerststemming te komen, een 
uitgebreide lunch. ’s Middags kijken we 
een film.
Kraaiennest gaat naar PIT 
Veiligheidsmuseum in Almere, waar we 
van alles leren over veiligheid. 
Vogelrock gaat creatief aan de slag. 
Het is bijna kerst, dus we gaan mooie 
kerststukjes maken. Ook genieten we 
van een heerlijke kerstlunch.
Feniks en toekan houden een  

kerst-fotospeurtocht door de wijk en 
maken mooie kerst-knutsels.

dINSdaG 25 deCeMBer
Eerste kerstdag

wOeNSdaG 26 deCeMBer 
Tweede kerstdag

dONderdaG 27 deCeMBer 
torteltuin gaat vandaag op pad. Waar 
we naartoe gaan, is nog een verrassing! 
Kraaiennest maakt levensgroot vuur-
werk van papier. Hiermee maken we 
de leukste foto’s, waarop het net lijkt 
alsof we door de lucht vliegen met ons 
zelfgemaakte vuurwerk.

Vogelrock komt lekker bij van de kerst. 
Je mag creatief zijn: we gaan aan de 
slag met lijm en krantenpapier. Maak jij 
een leuke papier-maché-knutsel? 
Feniks en toekan houden met elkaar 
een verlate kerstbrunch en kijken een 
leuke film.

VrIJdaG 28 deCeMBer 
torteltuin haalt een frisse neus en 
gaat wandelen door de buurt.
Kraaiennest, Vogelrock, Feniks en 
toekan, zullen we een sneeuwpop 
maken? Van echte sneeuw dat laat het 
weer vast niet toe, dus we maken er 
eentje van piepschuimballen. 

weeK 2
MaaNdaG 31 deCeMBer
Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
torteltuin maakt mooie lampionnen. 
Ook spelen we het spel levend 
Stratego. 
Kraaiennest gaat op zoek naar alle 
lichtjes in de BSO. Vind jij ze allemaal?! 
Vogelrock maakt zich klaar voor oud en 
nieuw. We gaan creatief aan de slag en 
maken zelf vuurpijlen. 
Feniks en toekan komen in de stem-
ming voor oud en nieuw. We bakken 
appelflappen, knutselen en toasten met 
elkaar op het nieuwe jaar.

dINSdaG 1 JaNUarI
Nieuwjaarsdag

wOeNSdaG 2 JaNUarI 
torteltuin mag vandaag in pyjama naar 
de BSO komen. Je kunt lekker relaxen 

en zelf spelen. Als je wilt, kun je 
meedoen met diverse spelletjes. 
Kraaiennest mag vandaag in pyjama 
naar de BSO komen. Je kunt lekker 
relaxen en zelf spelen. Als je wilt, kun 
je meedoen met diverse spelletjes.
Vogelrock komt bij van de gezellige 
dagen. Kom in je pyjama naar de BSO, 
neem je favoriete spelletje mee en we 
hebben een gezellige chilldag. 
Feniks en toekan komen bij van de 
gezellige dagen. Kom in je pyjama naar 
de BSO, neem je favoriete spelletje mee 
en we hebben een gezellige chilldag.

dONderdaG 3 JaNUarI  
torteltuin heeft een dag die in het 
teken staat van vogels. We gaan aan de 
slag met vogelvoer en maken een knutsel.
Kraaiennest krijgt een leuke workshop, 
‘Lol met wol’. ’s Middags gaan we lekker 
buiten spelen bij Heidezicht. Trek iets 
warms aan en neem je laarzen, sjaal, 
muts en handschoenen mee. 

Vogelrock gaat op pad. We hebben het 
leukste verrassingsuitje ooit! 
Feniks en toekan gaan een high 
tea maken, met scones, muffins en 
sandwiches. 

VrIJdaG 4 JaNUarI  
torteltuin gaat knutselen. Ook maken 
we een parcours in de gymzaal. Alles 
staat vandaag in het teken van vervoer.
Kraaiennest gaat knutselen. Ook 
maken we een parcours in de gymzaal. 
Alles staat vandaag in het teken van 
vervoer.
Vogelrock, Feniks en toekan hebben 
een dag die in het teken staat 
van vervoer. We doen bijpassende 
spelletjes, gaan knutselen en meer.


