
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 Meerpaal

WeeK 1 

MaaNdaG 24 deCeMBer 
Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
leeuwen en Tijgers maken heerlijke 
hapjes zoals sandwiches en choco/
bananen wraps, voor bij de kerstlunch. 
In de middag spelen we kerstcluedo. 
Wie vindt als eerst alle plaatjes? 
poema’s, Cheeta’s en panters gaan 
met een deel van de kinderen naar 
het Wintercircus in Hilversum. We zien 
clowns die gek doen, genieten van de 
acrobaten met hun mooie kunsten en 
kijken verwonderd naar de goochelaars. 
De thuisblijvers maken een kerstlunch 
en genieten daar later van in de 
kerstsfeer. 

dINSdaG 25 deCeMBer
Eerste kerstdag

WOeNSdaG 26 deCeMBer 
Tweede kerstdag

dONderdaG 27 deCeMBer 
leeuwen en Tijgers gaan vandaag met 
24 kinderen naar het Wintercircus in 
Hilversum voor een spetterende show! 
De thuisblijvers knutselen een clown 
van hun eigen gezicht, bereiden zelf 
een show voor en gaan schminken.
poema’s, Cheeta’s en panters mogen 
vandaag in hun pyjama of onesie naar 
de BSO komen. Even bijkomen van 
kerst. Neem wel je gewone kleding 
mee, want misschien gaan we nog even 
wandelen. ’s Middags krijgen we een 

leuke workshop, ‘Lol met wol’. 

VrIJdaG 28 deCeMBer 
leeuwen en Tijgers leven zich met 
een aantal kinderen uit in speelparadijs 
Ballorig. BSO de Toverhoed en de 
jongste groepen van Ravelijn gaan 
gezellig met ons mee. De thuisblijvers 
doen een leuke kookactiviteit en 
kunnen een film kijken.
poema’s, Cheeta’s en panters gaan 
met zijn allen naar Samsam in Utrecht, 
waar de kinderen kunnen sporten, 
klimmen, klauteren en leuke spelletjes 
doen. Zorg voor sportieve kleding en 
–schoenen! 

WeeK 2
MaaNdaG 31 deCeMBer
Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
leeuwen en Tijgers gaan vandaag met 
24 kinderen vliegtuigen spotten op 
Schiphol. Neem je, als je deze hebt, je 
eigen verrekijker mee? De thuisblijvers 
doen allerlei spelletjes die te maken 
hebben met vliegtuigen. Wie maakt het 
mooiste vliegtuig?
poema’s, Cheeta’s en panters houden 
vandaag ‘De Meerpaal’s got talent’. 
Iedereen mag zijn of haar kunsten 
en talent op het podium laten zien. 
Van tevoren krijg je uiteraard tijd 
om te oefenen. Ook krijgen we een 
workshop ‘Muts pimpen’ en maken we 
gezichtsmaskertjes.
 
dINSdaG 1 JaNUarI
Nieuwjaarsdag

WOeNSdaG 2 JaNUarI 
leeuwen en Tijgers hebben vandaag, 
samen met BSO de Toverhoed, een 
verrassingsuitje. Spannend! 
poema’s, Cheeta’s en panters 
geven elkaar een nieuwjaarswens. 
We vertellen elkaar onze goede 
voornemens, komen bij van alle 
feestdagen en eten appelflappen,  
die we eerst zelf bakken. 

dONderdaG 3 JaNUarI  
leeuwen en Tijgers doen een kring-
spel. We vertellen onze leukste/liefste/
beste wens voor 2019. Aansluitend 
maken we mini pizza gezichtjes. 
’s Middags krijgen we een leuke 
knutselworkshop. 
poema’s, Cheeta’s en panters gaan 
met een deel van de kinderen naar 
het Wintercircus in Hilversum. We zien 
clowns die gek doen, genieten van de 
acrobaten met hun mooie kunsten en 

kijken verwonderd naar de goochelaars. 
De thuisblijvers krijgen een workshop 
met instrumenten en mogen alle 
instrumenten even uitproberen.
 
VrIJdaG 4 JaNUarI  
leeuwen en Tijgers gaan met 16 
kinderen naar het doe-museum 
Villa Zebra in Rotterdam. Een stukje 
rijden, maar zeker de moeite waard. 
De thuisblijvers gaan aan de slag als 
kleine Picasso’s en maken prachtige 
kunst.
Cheeta’s en panters gaan met een 
aantal kinderen naar Nederhorst on ice, 
lekker schaatsen! Trek warme kleding 
aan en let op: handschoenen zijn 
verplicht! De thuisblijvers koken een 
stamppot en gaan lekker smikkelen.


