
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 
TOVERHOED

MAANDAG 23 DECEMBER 
Wij starten onze kerstvakantie met een 
feestelijk dag voor ‘onze’Kim! Het is 
voorlopig haar laatste werkdag en die 
gaan we samen vieren! We maken in 
de ochtend lekkere hapjes om tijdens 
een heerlijke kerstlunch met elkaar op 
te eten. In de middag kijken we een 
gezellige kerstfilm.

DINSDAG 24 DECEMBER
(open tot 17.00 uur)
We gaan vandaag naar het Wintercircus 
in Hilversum. We zien jongleurs, 
clowns en acrobaten en een echte 
paardenprinses uit Hongarije.  

WOE 25 - DON 26 DECEMBER 
Fijne kerstdagen!

MAANDAG 30 DECEMBER
Wij maken de mooiste vuurpijlen met 
wasco. Neem je vandaag ook een muts, 
sjaal en handschoenen mee? Na de 
lunch spelen we namelijk buiten een 
winterestafette en binnen de snowball 
transfer game. 

DINSDAG 31 DECEMBER
(open tot 17.00 uur)
Welkom op de laatste dag van het jaar. 
Zou het gaan sneeuwen vandaag? We 
gaan spelen met scheerschuim dus 
wit wordt het zeker. Traditioneel op 
deze dag bakken en eten we lekkere 
appelflappen.

WOENSDAG 1 JANUARI 
Gelukkig Nieuwjaar!

DONDERDAG 2 JANUARI  
Vandaag proosten wij met 
kinderchampagne op het nieuwe 
jaar! Wat zou het leuk zijn als er 
echte sneeuw ligt want dan maken 
we een sneeuwpop op het plein. 
Als er geen sneeuw ligt maken we 
een pop van zand. Daarna gaan wij 
klimmen, klauteren en glijden bij Kids 
Playground in Almere. De thuisblijvers 
maken een vogelvoerhanger die mee 
naar huis mag.

VRIJDAG 3 JANUARI  
Het is alweer de laatste dag van de 
vakantie. We gaan met een gedeelte 
van de groep naar museum Hofland in 
Laren. Hier gaan we het hebben over 
Max en de toverstenen. De thuisblijvers 
maken zelf sneeuw, waar je echt mee 
kan spelen. Ook maken we een echte 
snow globe. Tussendoor ruimen we 
samen het plein op. Dan beginnen we 
het jaar mooi en schoon.

VRIJDAG 27 DECEMBER 
Zal het vandaag gaan vriezen? We 
gaan proberen ijsbellen te blazen 
buiten. In het atelier kleuren we een 
winterlandschap. Verder kijken we 
een film en daarbij hoort natuurlijk 
sneeuwpopcorn.


