
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 Talamander 

WeeK 1 

maandaG 24 deCemBer 
Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
Geel en Paars genieten vandaag van 
een heerlijke kerstbrunch. Ook maken 
we kerststukjes. Wat zal dit leuk staan 
op de keukentafel tijdens het kerstdiner 
thuis. Wie maakt de mooiste creatie?
Oranje, Blauw en rood vieren dat 
het bijna kerst is. We maken mooie 
kerststukjes, die je mee naar huis mag 
nemen. Ook genieten we met zijn allen 
van een echte kerstborrel!
Groen heeft vandaag een dag die in het 
teken staat van kerst. We houden een 
kerstbrunch en we maken kerststukjes. 

dInSdaG 25 deCemBer
Eerste kerstdag

WOenSdaG 26 deCemBer 
Tweede kerstdag

dOnderdaG 27 deCemBer 
Geel en Paars, zet je kaboutermuts 
maar op. We gaan, als het weer het 
toelaat, erop uit vandaag! We gaan 
met de bus naar het bos en lopen het 
Kabouterpad. 
Oranje, Blauw en rood knutselen 
er vandaag op los! Ook gaan we 
even lekker bewegen, buiten of 
in de gymzaal. We spelen o.a. 
rendiertikkertje. Doe je mee?!
Groen verandert de Talamander in 

een escape room! Kun jij de raadsels 
oplossen en hiermee de uitgang 
vinden?

VrIJdaG 28 deCemBer 
Geel en Paars gaan knutselen, 
knutselen en knutselen! Wat wil jij 
maken? We leggen verschillende 
knutselmaterialen op tafel. Ruime 
keuze dus!
Oranje, Blauw en rood leren vandaag 
allerlei coole dansmoves tijdens een 
echte dansworkshop. Dance, dance, 
dance! 
Groen gaat ouderwets aan de slag op 
de naaimachine. Join de naaiclub!

WeeK 2
maandaG 31 deCemBer
Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
Geel en Paars gaan met elkaar in 
overleg en beslissen samen wat het 
állerleukste was dat we hebben gedaan 
het afgelopen jaar. Dit gaan we 
vandaag doen. Het belooft dus weer 
een leuke dag te worden! 
Oranje, Blauw en rood sluiten de 
laatste dag van het jaar af met het 
bakken van appelflappen. Ook doen we 
een verrassings-activiteit. 
Groen, wie wint deze nieuwjaarseditie 
zo vlak voor het nieuwe jaar? We spelen 
‘De jongens tegen de meiden’!
 
dInSdaG 1 JanUarI
Nieuwjaarsdag

WOenSdaG 2 JanUarI 
Geel en Paars doen een speurtocht 
door de wijk. Wanneer het slecht weer 

is, doen we deze speurtocht binnen. 
Zodra het buiten donker wordt, gaan we 
lampje-tikkertje doen. Best spannend! 
Wie gaat er met de winst vandoor?
Oranje, Blauw en rood gaan relaxed 
het nieuwe jaar in. Kom lekker chillen 
in je onesie. We kijken een film en eten 
popcorn. 
Groen gaat er vandaag op uit. We 
maken een super uitje, naar Samsam 
in Utrecht. Lekker sporten, klimmen, 
klauteren en spelen! Trek sportieve of in 
ieder geval gemakkelijke kleding aan. 

dOnderdaG 3 JanUarI  
Geel en Paars vieren dat het nieuwe 
jaar begonnen is. We houden een 
‘nieuwjaarsborrel’ en proosten op het 
jaar 2019. Dat het maar net zo’n gezellig 
jaar mag worden als afgelopen jaar!
Oranje, Blauw en rood hebben een 
leuke dag. De jongste kinderen tot 7,5 
jaar krijgen een gave workshop, waar je 
leert hoe je een dromenvanger maakt. 
De kinderen die 7,5 jaar of ouder zijn, 

gaan naar Flevonice. Lekker schaatsen, 
op een band naar beneden roetsjen en 
in de speeltuin spelen! Vergeet niet om 
je handschoenen en een muts mee te 
nemen, anders kun je helaas niet mee!
Groen, trek de klompen maar vast uit 
de kast. Vandaag staat Hollandse glorie 
op de planning.

VrIJdaG 4 JanUarI  
Geel en Paars hebben chilldag. Je  
mag in je onesie naar de BSO komen. 
We kijken een film en misschien vallen 
we wel in slaap voor de TV. Willen jullie 
zachtjes binnenkomen bij het ophalen?;-) 
Oranje, Blauw en rood gaan erop uit, 
naar het Wintercircus in Hilversum. 
Acrobaten, clowns, goochelaars... We 
gaan ze allemaal zien en genieten van 
een geweldige show. 
Groen maakt vandaag een uitstapje 
naar de dierentuin. We gaan aapjes 
kijken en zien nog veel meer leuke 
dieren.


