
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  
Spiegelweide

weeK 1 

MAANdAg 24 deCeMBeR 
Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
We maken allerlei lekkere hapjes voor 
de kerstlunch, die we vandaag op de 
BSO houden. Daarna gaan we lekker 
naar buiten en doen we spelletjes in 
het bos. 

diNSdAg 25 deCeMBeR
Eerste kerstdag

wOeNSdAg 26 deCeMBeR 
Tweede kerstdag

dONdeRdAg 27 deCeMBeR 
Wij gaan vandaag op pad, naar Oud 
Valkeveen. Het speelpark is omgetoverd 
tot ‘Winter Valkeveen’, waar je heerlijk 
kunt schaatsen op een echte overdekte 
ijsbaan! Heb jij schaatsen? Neem deze 
dan mee. Handschoenen zijn verplicht.  

VRiJdAg 28 deCeMBeR 
Springen maar! Vandaag leven we 
ons uit op de springkussens bij BSO 
Koningin Emma. Als we tijd over 
hebben, bakken we met zijn allen 
oliebollen.

weeK 2
MAANdAg 31 deCeMBeR
Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
Vandaag gaan wij naar Spelekids in 
Loosdrecht. Klimmen, klauteren en 
lekker ravotten, zodat je er de hele 
avond tegenaan kunt óf misschien juist 
even lekker een powernap kan doen 
voordat het aftellen naar het nieuwe 
jaar begint...

diNSdAg 1 JANUARi
Nieuwjaarsdag

wOeNSdAg 2 JANUARi 
Vandaag maken we nieuwjaarswensen 
voor elkaar en bouwen we een iglo 
van suikerklontjes. Ook gaan we lekker 

gymnastieken en spelen we buiten een 
wedstrijdje hockey. Heb jij al een naam 
voor jouw team bedacht? 

dONdeRdAg 3 JANUARi  
Vandaag maken we allemaal 
lekkere hapjes. BSO ‘t Spiegeltje en 
Spiegelbeeld zijn uitgenodigd om 
samen met ons te proosten op het 
nieuwe jaar! 

VRiJdAg 4 JANUARi  
Na alle feestjes binnen, gaan we weer 
een frisse neus halen. We gaan naar 
Oud Valkeveen, dat omgetoverd is tot 
‘Winter Valkeveen’. Hier gaan we lekker 
schaatsen op de overdekte schaatsbaan 
en ravotten. Heb jij schaatsen? Neem 
deze dan mee. Handschoenen zijn 
verplicht. 


