
WEEK 1
MAANDAG 21 DECEMBER 
De Heli’s en de Jumbo’s maken op 
deze eerste vakantiedag kerstlichtjes 
voor iemand die je lief vindt. En we 
houden deze kerstsfeer vast. We maken 
kersthapjes en spelen kerst Cluedo.
De Grote Beer gaat creatief aan de 
slag. We maken onder andere Olaf 
sneeuwpoppen. Ook rennen we ons 
warm met het ren spel ‘dennenboompje 
verwisselen’. Na de lunch luisteren we 
naar een mooi kerstverhaal en spelen 
we dit na.
De Starkids, Starbase en Moonkids 
maken vandaag eigen kerst placemats die 
we bij de lunch al kunnen gebruiken. 
Verder spelen we buiten football en in 
de middag is er een toffe kerstbingo.
Buitengewoon gaat, na het succes in 
de herfstvakantie, weer een survival 
dag houden. We gaan lekker naar 
het bos en daarna opwarmen bij het 
kampvuur. Trek je kleding aan die een 
beetje vies mag worden?

 
DINSDAG 22 DECEMBER
Heli’s en Jumbo’s het is bijna kerst en 
daarom maken we mooie kerstversiering 
en kerstkaarten. En natuurlijk is er ook 
lekker tijd om te spelen. 
De kinderen van de Grote Beer doen 
vandaag een kerstdans. Verder gaan 
we creatief aan de slag en maken we 
versieringen voor in de kerstboom van 
allerlei materialen.
De Starkids, Starbase en Moonkids 
kunnen vandaag borduren, lichtjes 
maken en kerstkoekjes bakken. Een 
heerlijke warme en creatieve dag. En 
een leuke kerstfilm mag natuurlijk niet 
ontbreken. 
Buitengewoon wij houden een breng-
je-eigen-spelletjes-mee-dag. Hoewel we 
super veel toffe nieuwe spellen hebben 
op locaties kunnen wij van spelletjes 
spelen nooit genoeg krijgen. Neem 
daarom vandaag je eigen spelletje mee 
zodat we het met je kunnen spelen. 

WOENSDAG 23 DECEMBER 
Heli’s en Jumbo’s wij gaan  iets heel 
tofs doen. Je krijgt het er koud van. Er 

is vandaag ijs voor het hele mouwtje.  
Alleen niet om te eten, we gaan 
ijssculpturen maken en iedereen mag 
meedoen. Ben jij een beetje creatief? 
Ook gaan we kersthangers maken van 
brooddeeg. En natuurlijk ook even 
uitwaaien op het grote plein.
De Starkids, Starbase en Moonkids 
staan in het thema van de winter. We 
gaan zelf ijssculpturen maken, een 
sneeuwpop maken van een pollepel 
en sneeuwpop werpen. En daar hoort 
lekkere warme chocolademelk bij. Trek 
maar warme kleding aan vandaag. 
Buitengewoon vandaag gaan we lekker 
creatief aan de slag. Wat we gaan 
maken is een verr assing, maar het 
wordt iets wat in het kerstthema past.

DONDERDAG 24 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur)
Heli’s en Jumbo’s wat een dag wordt 
dit. We maken onze eigen kerstshow! 
Trek je makkelijkste kleren maar 
aan want er wordt veel gedanst en 
gezongen.
Grote Beer vandaag nemen wij een 

WEEK 2
MAANDAG 28 DECEMBER 
Hoera Heli’s en Jumbo’s wij houden 
een Knutselfeest! Wil je een vuurpijl 
maken? Of toch liever een pinguïn? Het 
kan allemaal. Verder houden we een 
leuke speurtocht buiten.
Grote Beer deze dag staat in het teken 
van proefjes en experimenten. Wie 
van jullie is de grootste professor? We 
bouwen ook cadeautjes van Lego en 
ander constructiemateriaal. 
Starkids, Starbase en Moonkids neem 
je een eigen schoenendoos mee? We 
gaan hier iets leuks van knutselen. Ook 
maken we ‘Gelukkig Nieuwjaarkaarten’ 
en spelen we ‘Wintercluedo’.  
Buitengewoon ben jij klaar voor de 
Olympische Winterspelen? Vandaag 
gaan we sportief de dag door! Trek 
maar kleding aan waar je je lekker in 
kunt bewegen. 

DINSDAG 29 DECEMBER
Heli’s en Jumbo’s we maken 
vuurwerktollen, lekkere wraps voor de 
lunch en in de middag is er een disco! 
Een echte vakantiedag dus. 
Grote Beer we bereiden ons voor op 
de jaarwisseling en maken alvast de 
lekkerste oud & nieuw hapjes en een 
vuurwerk knutsel. En het is tijd om 
de leukste activiteiten van 2020 nog 
een keer te doen. Wat vond jij het 
allerleukst?
Starkids, Starbase en Moonkids gaan 
vuurwerk schilderen. En we maken een 
wenspot. In de middag spelen we de 
1-minuut challenge.
Buitengewoon doe je pyjama en je 
dansschoenen maar aan want vandaag 
gaan we een pyjama party houden! 
Lekker los gaan op de muziek. It’s party 
time! 

WOENSDAG 30 DECEMBER 
Heli’s en de Jumbo’s het is bijna 

Nieuwjaar. We kunnen gaan aftellen en 
hoe gaaf is dit met je eigen aftelklok! 
Verder kijken we een leuke kerstfilm 
en maken we zelf popcorn, jummie! En 
natuurlijk gaan we ook naar buiten om 
een frisse neus te halen.
De Starkids, Starbase en Moonkids 
versieren vandaag kaarsen. En we maken 
een etagère van een kop en schotel. Dit 
toppen we af met het Marco polo spel en 
we gaan ook nog pizza bakken. Klikt dat 
niet als een fantastische dag!
Buitengewoon va ndaag is 1 grote 
verrassing! En het blijft nog geheim wat 
we gaan doen. Maar leuk wordt het.

DONDERDAG 31 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur) 
Heli’s, Jumbo’s en de Grote Beer 
vanavond vieren we Oud en Nieuw en 
dan is het ineens 2021. Wat hoort er 
eigenlijk bij oud en nieuw? Oliebollen 
natuurlijk! Die gaan wij samen maken 
en heerlijk oppeuzelen in de kring. 

winterse bingo wandeling en maken 
we gezonde kersthapjes. Dat wordt 
smullen! Ook vermommen we onszelf 
als rendier, want we maken mooie 
rendiermutsen.
De Starkids, Starbase en Moonkids 
maken samen kerstboomhangers, 
kaarsen en lekkere hapjes voor de 
lunch. Ook testen we jullie kennis in 
de grote kerstquiz. Een lekker vol en 
gezellig programma. 
Buitengewoon morgen is het kerst 
en jullie gaan dan lekker eten met je 
familie. Maar we willen er vandaag 
ook al een leuke dag van maken. 
We bereiden samen een heerlijke 
kerstbrunch en eten die geheel in stijl 
op. En natuurlijk is er ook tijd om 
lekker te spelen en te chillen. 

VRIJDAG 25 DECEMBER 
Gesloten (1e kerstdag)

We maken ook met zijn allen een 
winterwandeling door het park. Trek je 
warme jas maar aan! De kinderen van 
de Grote Beer sluiten deze dag gezellig 
bij ons aan. 
De Starkids, Starbase en Moonkids 
maken glitter vuurwerk en spelen ren 
je rot in het thema van Oud & Nieuw. 
Ook maken we onze eigen oliebollen en 
appelflappen. En die zijn te lekker om 
te laten liggen dus die eten we op. 
Buitengewoon neem je vandaag 
een (oud) wit T-shirt mee? We gaan 
vandaag gaan we tie dye doen. Zo ga 
je spetterend het nieuwe jaar in. En we 
vermoeden dat er vandaag ook nog wel 
een oliebol voorbij komt!

VRIJDAG 1 JANUARI  
Gesloten (Nieuwjaarsdag)

BSO ’T 
MOUWTJE

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.


