
WEEK 1
MAANDAG 21 DECEMBER 
Toermalijn vanochtend gaan we met 
beide groepen een kerststukje maken 
dat je aan het einde van de dag mee 
naar huis mag nemen. Na de lunch 
doen we beweegspelletjes in de grote 
zaal van school.
Tijgeroog, we beginnen deze vakantie 
met het maken van een kerststukje dat 
je aan het einde van de dag mee naar 
huis mag nemen. Ook strekken we de 
benen en doen we een actief spel op 
het schoolplein.

DINSDAG 22 DECEMBER

Toermalijn we maken een kerstbal 
van vilt en die zal vast prachtig zal 
staan in de kerstboom bij jou thuis! In 
de middag gaan we lekker uitwaaien 
in het Hobbeltjesbos. Trek je ook je 
buitenkleren aan?
Tijgeroog vandaag maken beide 
groepen een kerstbal van vilt die vast 
prachtig zal staan in de kerstboom bij 
jou thuis! In de zaal doen we een leuke 
bewegingsactiviteit.  

WOENSDAG 23 DECEMBER 

Toermalijn en Tijgeroog zijn 
samengevoegd vandaag. We gaan een 

WEEK 2 
MAANDAG 28 DECEMBER

Toermalijn met beide groepen maken 
we heerlijke scrubzeepjes. Waarmee? 
Daar kom je vanzelf achter. In de 
middag gaan we lekker uitwaaien in het 
Hobbeltjesbos. Trek je je buitenkleren 
en schoenen aan?
Tijgeroog met beide groepen maken 
we heerlijke scrubzeepjes. Waarmee? 
Daar kom je vanzelf achter. Ben je klaar 
met je zeepje? Dan beginnen we een 
sjoelcompetitie op de groep.

DINSDAG 29 DECEMBER

(open tot 17.00 uur)

Toermalijn in de ochtend gaan we, op 
deze donkere dagen voor kerst, een 
speurtocht naar het licht doen. Help 

je mee om het licht te zoeken? In de 
middag gaan we bingo spelen waarbij 
je een prachtig prijsje kunt winnen. En 
heb je geen bingo? Niet getreurd, ook 
jij krijgt een prijsje!
Tijgeroog maakt heerlijke hapjes in 
de ochtend welke als prijsje dienen 
tijdens de lekkere hapjes bingo in de 
middag. Heb jij geen Bingo? Wees dan 
niet bang, want ook jij gaat heerlijk 
smullen.

WOENSDAG 30 DECEMBER 

Toermalijn en Tijgeroog zijn 
samengevoegd vandaag. We gaan 
vuurpijlen knutselen en een lekkere soep 
maken. En er is ook heerlijk ruimte om 
te spelen met vriendjes vandaag. 

DONDERDAG 31 DECEMBER  

(open tot 17.00 uur) 

Toermalijn op deze oudejaarsdag 
gaan we in de ochtend overheerlijke 
ovibollen (oliebollen uit de oven) 
maken en opsmikkelen. Om het oude 
jaar uit te luiden mag je vanmiddag je 
eigen vuurwerktekening maken.
Tijgeroog maakt heerlijke ovibollen 
in de ochtend. s’ Middags gaan we 
een beetje gek doen voor Michaël 
begrippen. We doen mee aan een 
online Kahoot quiz met alle oudste 
SKBNM groepen van onze regio waarbij 
we ook nog een prijs in de wacht 
kunnen slepen. SPANNEND!

VRIJDAG 3 JANUARI  

Gesloten (Nieuwjaarsdag)

echte kerstkrans maken en versieren.  
En natuurlijk mag je die mee naar  
huis nemen. 

DONDERDAG 27 DECEMBER

(open tot 17.00 uur)

Toermalijn en Tijgeroog beide groepen 
zijn deze ochtend druk bezig om 
allemaal heerlijke hapjes te maken voor 
een uitgebreide kerstlunch met elkaar. 
We eten dus alles samen op en maken 
het supergezellig op de groepen.

WOENSDAG 23 DECEMBER 

Gesloten (1e kerstdag)

BSO  
MICHAËL

!!! Willen jullie voor beide groepen de 
kinderen dagelijks stevige schoenen en 
warme, makkelijke kleding meegeven 
dat vies mag worden? Het kan zo zijn 
die we onverwachts nog even het 
hobbeltjesbos opzoeken! Wanneer we 
tot dit besluit komen, dan laten we 
dit via een bericht in het ouderportaal 
weten !!!

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.


