
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!

Sport BSo’S  
’t Honk, de kuil, de ZandZee  
en Het CluBHuiS

Week 1 

MaandaG 24 deCeMBer 
Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
Feestelijk gedekte tafels, mooie versie- 
ringen, gezellige lampjes en heel 
veel lekker eten. Zo starten wij onze 
kerstvakantie: met een uitgebreide 
kerstlunch. Ook gaan we creatief aan 
de slag. 

dinSdaG 25 deCeMBer
Eerste kerstdag

WoenSdaG 26 deCeMBer 
Tweede kerstdag

donderdaG 27 deCeMBer 
Na de kerstdagen is het weer tijd voor 
actie! We gaan de strijd met elkaar 
aan tijdens een sporttoernooi. Neem je 
sportkleding en –schoenen mee!     

VriJdaG 28 deCeMBer 
Wij brengen met een deel van de 
kinderen een bezoek aan de Wolfskamer 
in Huizen. Hier kun je lekker tuben of 
je uitleven op de ski’s. Handschoenen 
zijn verplicht en zorg voor warme 
kleding! 

Week 2
MaandaG 31 deCeMBer
Vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
Hap, hap, hap, bak je eigen appelflap! 
We sluiten 2018 af met een relaxdag. 
We chillen, bakken en kijken een 
filmpje.  

dinSdaG 1 Januari
Nieuwjaarsdag

WoenSdaG 2 Januari 
Jump, sport, fun and tricks! Vandaag 
leven wij ons uit bij Jump Square in 
Baarn, het grootste trampolinepark 
van Nederland. Neem je binnen 
sportkleding en -schoenen mee!

donderdaG 3 Januari  
Wil jij leren mixen, beatmatchen en 
een echte DJ worden? Vandaag is je 
kans: we krijgen een workshop van  
DJ-school DJproducer!   

VriJdaG 4 Januari  
Brrr… wat is het koud! Wij sporten  
ons warm met de Sport BSO winter-
games 2019. Wordt jouw team de grote 
winnaar? Neem je sportkleding mee!  

Week 1 & 2
knutselactiviteit
Wil jij deze kerstvakantie graag iets 
creatiefs doen, dan kan dat natuurlijk 
ook! De knutselactiviteit deze vakantie 
is het maken van kleurrijke vuurpijlen 
en winter-schilderijtjes.   


