
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!
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weeK 1 

MAANDAG 24 DeCeMBeR 
Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
Heli’s en jumbo’s gaan creatief aan 
de slag. We maken van melkflessen 
een vogelhuisje. In de middag zijn we 
actief. We spelen het spannende spel 
‘Het kan vriezen of dooien’.
Starkids, Starbase, Moonkids en  
Grote beer beginnen de dag creatief. 
We maken dromenvangers. Ook gaan we 
kokerellen in de keuken. We bereiden 
een lekkere kerstlunch. ’s Middags 
schilderen we kerstengelen.
Buitengewoon gaat lekker zwieren en 
zwaaien op de ijsbaan van Bussum op 
ijs. In de middag stoken we een vuurtje 
en koken we soep in de ketel. Als je 
schaatsen hebt, neem deze dan mee!

DINSDAG 25 DeCeMBeR
Eerste kerstdag

wOeNSDAG 26 DeCeMBeR 
Tweede kerstdag

DONDeRDAG 27 DeCeMBeR 
Heli’s en jumbo’s maken van brood-
deeg een kunstwerk-krans. ’s Middags 
maken we een winterwandeling. Wat  
zie je? Wat hoor je? Wat ruik je? In de 
hal spelen we leuke spelletjes en kun  
je lekker dansen op muziek.
Starkids, Starbase, Moonkids en 
Grote beer starten de dag actief met 
dansen in de lichtjesdisco. Daarna gaan 
we creatief aan de slag met strijk-
kralen. We maken sneeuwvlokjes en 
sneeuwsterren. Ook maken we gezonde 
chocoladekoekjes. En, aan wie zou jij 
een mooie wens willen sturen? Je mag 

een mooie kaart maken.
Buitengewoon heeft een dag vol span-
ning en sensatie. We spelen het grote 
Douane/Smokkelspel op en rondom de 
locatie. Welk team smokkelt de meeste 
voorwerpen zonder gepakt te worden?! 

VRIjDAG 28 DeCeMBeR 
Heli’s en jumbo’s, weten jullie hoe 
je een kalkoen tekent? Na vandaag 
wel! We gaan met een dobbelspel een 
kalkoen tekenen. Verder kun je creatief 
aan de slag met de activiteiten die we 
eerder in de week deden of lekker spelen.
Starkids, Starbase, Moonkids en  
Grote beer bakken zelf appelflappen. 
Je creativiteit kun je kwijt bij het 
maken van je eigen vuurwerk. Daarna 
kijken we om te ontspannen een 
filmpje en je kunt je dansmoves showen 
tijdens de stopdans. Wil jij leren 

weeK 2
MAANDAG 31 DeCeMBeR
Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
Heli’s en jumbo’s komen alvast in de 
stemming voor oudejaarsavond. We 
maken oliebollen en knutselen onze 
eigen vuurpijlen. Wat een feest! 
Starkids, Starbase, Moonkids en Grote 
beer bakken appelflappen en maken 
een creatieve nieuwjaarswens. Ook 
mag je een kleurrijk vuurwerkspektakel 
schilderen en kun je toffe prijzen 
winnen bij de Bingo! 
Buitengewoon sluit de laatste dag van 
het jaar af met een verrassingsdag, 
waar nog lang over nagepraat zal 
worden. Wat we precies gaan doen, is 
een verrassing!  

DINSDAG 1 jANuARI
Nieuwjaarsdag

wOeNSDAG 2 jANuARI 
Heli’s en jumbo’s organiseren vandaag 

een nieuwjaarsborrel. Hiervoor maken 
we gezonde lekkere hapjes. Wat een 
gezelligheid! Ook ouders zijn vanaf 
15.00 uur welkom om langs te komen. 
Starkids, Starbase, Moonkids en Grote 
beer, zijn jullie ook zo’n fan van slijm? 
Je mag kliederen met smurfensnot. Ook 
kun je je eigen kaarsen versieren en we 
zoeken de beste pizzabakkers uit om 
een heerlijke lunch te bereiden. Grote 
kans dat we ook nog een film-uitje 
maken! 
Buitengewoon begeeft zich vandaag 
op glad ijs. We gaan lekker schaatsen 
bij Bussum op ijs! Als je zelf schaatsen 
hebt, neem deze dan mee. ’s Middags 
houden we de eerste Bingo-party van 
2019.

DONDeRDAG 3 jANuARI  
Heli’s en jumbo’s maken een ijskristal 
en spelen een spannend smaakspel. 
Kun jij, met je ogen dicht, proeven wat 
er in de bakjes zit? ’s Middags spelen 
we op het grote plein verstoppertje. 
Wie doet er mee?! 

Starkids, Starbase, Moonkids en 
Grote beer knallen alle energie eruit 
in de grote gymzaal. Ook kun je jouw 
eigen persoonlijke kalender knutselen 
en we maken iets lekkers voor het 
kringmoment. 
Buitengewoon krijgt een workshop op 
locatie: kaarsen maken of architectuur. 
Ontdek je talent! 

VRIjDAG 4 jANuARI  
Heli’s en jumbo’s gaan naar het 
Wintercircus in Hilversum. Beleef de 
magie van het circus en geniet van de 
spetterende circusacts tijdens de show. 
Trek warme kleding aan, want het kan 
fris zijn in de tent.
Starkids, Starbase, Moonkids en Grote 
beer maken culinaire borrelhapjes, om 
hier vervolgens van te proeven. Ben jij 
een echte keukenprins of –prinses? Om 
bij te komen van alle activiteiten, staat 
er een winterfilm op het programma. 
Ook maak je, als je dat wilt, je eigen 
zentangle: een creatief en kunstig 
tekenwerk. 

mozaïeken? Ook dat kan vandaag! 
Buitengewoon gaat erop uit. We 
nemen de trein naar Amsterdam, om 
daar een game-hal onveilig te maken. 
Lekker gamen en spelen!

Buitengewoon gaat zelf hapjes 
bereiden én serveren. Pop-up restaurant 
Buitengewoon opent zijn deuren! Met 
een zelfgemaakte uitnodiging nodig je 
jouw opa, oma, zusje of broertje uit 
voor een fantastisch nieuwjaarsetentje.


