
WEEK 1
MAANDAG 21 DECEMBER 
Torteltuin gezellig dat je komt in de 
altijd sfeervolle kerstvakantie. We gaan 
vandaag bewegen op muziek. Lekker 
ontspannen en gek doen. Ook kan je 
van zoutdeeg een mooie kerstversiering 
maken.
Kraaiennest vandaag gaan we 
kerstversieringen maken voor de 
kerstboom op de groep. Daarmee gaan 
we de kerstboom versieren. En als we 
hem dan versierd hebben gaan we knus 
bij de open haard luisteren naar een 
mooi kerstverhaal. 
Vogelrock vier op een rij, Halli Galli 
of toch Ra ra, wat ben ik? Vanochtend 
staat in het teken van gezellige 
spelletjes. Heb je thuis een tof 
spel, dan mag je dat uiteraard ook 
meenemen. In de middag is er de 
mogelijkheid om te chillen tijdens een 
filmpje met popcorn.
Feniks en Toekan wij gaan 
kerstkaarten maken. Voor iedereen 

die je liefhebt. En we gaan een heel 
originele, een beetje anders, kerstbingo 
doen!
 
DINSDAG 22 DECEMBER
Torteltuin vind jij alle plaatjes en heb 
je een kaart vol? We spelen een spel 
waarin we allemaal wat kunnen winnen. 
Onze eigen Kerstbingo! We kunnen ook 
lekker bewegen want er kunnen (nep) 
kerstballen gegooid worden. De echte 
laten we natuurlijk heel.
Kraaiennest hebben jullie al 
kerstkaarten gestuurd naar opa en 
oma, of die leuke buren van verderop? 
Vandaag gaan we zelf kerstkaarten 
maken en als we daar klaar mee zijn 
gaan we de gymzaal in voor stopdans 
en .... nee, dat verklappen we nog niet, 
VERRASSING!!
Vogelrock we gaan met een hamer, 
spijkers, hout en wol aan de slag. 
Ook kun je met verfspetters een toffe 
creatie maken of je eigen kerstbal van 
wol. Dit wordt een creatief dagje al is 
er natuurlijk ook ruimte om lekker op 
de groep en buiten te spelen.

Feniks en Toekan vanochtend gaan 
we voor de kerstlunch van donderdag 
onze eigen kerstplacemat maken. In de 
middag gaan we kliederen met papier-
maché.

WOENSDAG 23 DECEMBER 
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock, 
Feniks en Toekan we hebben vandaag 
heel veel ruimte want we zijn met 
een klein groepje. We toveren de 
gymzaal om tot groot speelparadijs 
waar allemaal leuk speelgoed ligt. Ook 
kunnen we onze creativiteit uiten door 
een zandtekening te maken.

DONDERDAG 24 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur)
Torteltuin bij een feestdag hoort wat 
lekkers. We maken met alle groepen 
lekkere hapjes voor bij de lunch. Wil 
je je haren eens anders? We kunnen 
vlechten, we hebben gel en maken je 
op als je dat leuk vindt. We zetten je 
ook op de foto voor thuis. Wil je nog 
mooier (dan je al bent) op de foto? 
Trek dan je mooiste kleding aan.

WEEK 2
MAANDAG 28 DECEMBER 
Torteltuin, na al dat lekkers gaan we 
eens goed bewegen. We gaan sport 
en spellen doen in de gymzaal. Ook 
is er tijd om even te chillen en vrij te 
spelen. We gaan ook een spannend spel 
spelen. Heb jij alle plaatjes goed dan 
heb je BINGOOOOO!
Kraaiennest hopelijk valt er deze 
winter een dik pak sneeuw. Binnen 
gaan we sowieso met ‘sneeuw’ spelen 
want we gaan sneeuwpoppen maken 
met wol. En we gaan op pad voor een 
speurtocht. Lekker de frisse lucht in en 
ons brein aan het werk zetten. Doe bij 
minder weer maar kleren aan die vies 
mogen worden en warm zijn. 
Vogelrock wil je ook meehelpen om 
wat lekkers voor de vogels te maken? 
We gebruiken pinda’s, fruit en draad 
om een slinger te maken. Deze kan 

je dan thuis ophangen in de tuin of 
bij je balkon! In de middag gaan we 
speuren. Wie raadt alle woorden en is 
de winnaar?
Feniks en Toekan vandaag gaan we 
de keuken in om gerechtjes te maken 
voor een gezonde high tea. En als  
alle hapjes klaar zijn gaan we de 
tafels gezellig dekken om er met 
elkaar van te genieten. Tussendoor 
is er natuurlijk ook  tijd voor een 
spelletje, een balletje trappen en  
wat je maar wil.
 
DINSDAG 29 DECEMBER
Torteltuin om wat sfeer in huis 
te krijgen gaan we glazen potten 
schilderen. Daar kan dan een (nep) 
waxinelichtje in. Het wordt nu kouder 
en om ook aan de vogels te denken 
maken we vogelhuisjes.
Kraaiennest après-ski party op de 
Kwartel! De vloer is lava, gezellige 
spelletjes, een flitsende disco en een 

hapje & drankje! Neem je skibril, muts, 
sjaal etc. mee. Dan maken we een leuke 
winterse foto van je! PARTY TIME!
Vogelrock Après-ski party op de 
Kwartel! De vloer is lava, gezellige 
spelletjes, een flitsende disco en een 
hapje & drankje! Neem je skibril, muts, 
sjaal etc. mee. Dan maken we een leuke 
winterse foto van je! PARTT TIME!
Feniks en Toekan omdat we het nieuwe 
jaar in gaan, gaan we een knallende 
knutsel maken met je eigen foto. Dus 
zorg ervoor dat je haar goed zit.

WOENSDAG 30 DECEMBER 
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock, 
Feniks en Toekan we gaan vandaag 
met de hele BSO op pad. Heerlijk 
naar buiten het bos in, de hei op of 
de speeltuin in. Afhankelijk van het 
weer bepalen we waar we naar toe 
gaan maar in ieder geval heerlijk naar 
buiten. 
 

Kraaiennest vanochtend gaan we met 
de hele Kwartel in de weer om lekkere 
hapjes te maken voor onze kerstlunch. 
‘s Middags gaan we samen met 
Vogelrock kerststukjes maken. Heb je 
zelf nog spulletjes voor je kerststukje 
dan mag je die natuurlijk meenemen!
Vogelrock vanochtend gaan we met 
de hele Kwartel in de weer om lekkere 
hapjes te maken voor onze kerstlunch, 
jummie!! ‘s Middags gaan we samen 
met het Kraaiennest kerststukjes 
maken. Heb je zelf nog spulletjes voor 
je kerststukje dan mag je die natuurlijk 
meenemen!
Feniks en Toekan vanochtend gaan 
we met de hele Kwartel in de weer om 
lekkere hapjes te maken voor onze 
kerstlunch, jummie!! ’s Middags gaan 
we sportief de gymzaal in!
 
VRIJDAG 25 DECEMBER 
Gesloten (1e kerstdag)

DONDERDAG 31 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur) 
Torteltuin, Kraaiennest, Vogelrock, 
Feniks en Toekan dit wordt een heel 
gezellige laatste dag van het jaar. Op de 
ene groep kan je knutselen en creatief 
bezig zijn en op de andere groep mag 
je wat lekkers maken voor jezelf en de 
anderen. Ook doen we wat leuks in de 
gymzaal en/of buiten. Vandaag speel je 
dus niet alleen op je eigen groep maar 
mag je ook wat leuks doen bij de buren!
We wensen iedereen een hele fijne 
jaarwisseling en hopen iedereen gezond 
en wel weer te zien in het nieuwe jaar! 
Op naar een mooi 2021.

VRIJDAG 1 JANUARI  
Gesloten (Nieuwjaarsdag)

BSO DE 
KWARTEL

NB: Bij het samenstellen van het vakantieprogramma hebben wij rekening gehouden met de op dit moment geldende regels van het RIVM t.a.v. van 

de coronamaatregelen. Mochten deze maatregelen veranderen, dan kan dat leiden tot het aanpassen van de geplande activiteit. Houd voor de meest 

actuele informatie over het vakantie aanbod op de BSO daarom ook het Ouderportaal in de gaten.

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.


