
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.

BSO DE SPETTERS EN 
BSO MUIDERKRING

WEEK 1
MAANDAG 21 DECEMBER 
Spetters 1 en BSO Muiderkring we gaan 
een kerst knutsel dagje tegemoet. Wie 
maakt de mooiste en leukste kerstboom 
of kerstman van verf. We spelen 
kerstman tikkertje, wie tikt de elfjes het 
snelste en we maken een waxinelichtjes 
houder van klei. 
Spetters 2 neem je al je fantasie mee 
vandaag? We gaan van de kerstman een 
stipfiguur maken en tekenen ons eigen 
stripverhaal in kerst thema. 

DINSDAG 22 DECEMBER
Spetters 1 en BSO Muiderkring wie 
wil er een nieuwe knuffel bij? We gaan 
van sokken een sokkenpopsneeuwpop 
maken. Van hard knutselen krijg je 
natuurlijk trek dus we gaan daarna 
eetbare vuurwerkpijlen maken. Smullen! 
We sluiten de dag af met jullie favoriet: 
stopdans. 
Spetters 2 vandaag maken we een 
kerstschilderij en alles kan. Met je 
vingers, met een kwast, zonder of met 
glitter, verf, krijt en stiften. We gaan ons 
helemaal uitleven. 

WOENSDAG 23 DECEMBER 
Spetters 1 en BSO Muiderkring we gaan 
aan de slag met lolly stokjes en maken 
versieringen voor in de kerstboom. We 
maken van potjes een lichtjesspektakel 
en gaan wederom aan de slag met onze 
handen én creativiteit. Als afsluiter van 
de dag spelen we verstoppertje in het 
donker: spannend! 
Spetters 2 we maken met crêpepapier 
een kerstman of kerstboom. En we gaan 
even heerlijk buiten uitwaaien en een 
spel spelen.

DONDERDAG 24 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur)
Spetters 1, BSO Muiderkring en 
spetters 2 we sluiten deze week af met 
het bakken van heerlijke kerstkoekjes 
in alle soorten, vormen en maten. Dat 
wordt genieten. Van watten gaan we 
heel veel sneeuwpoppen maken om 
het winterse gevoel in huis te halen en 
verder luiden we kerstavond in met een 
leuke kerstfilm om alvast helemaal in de 
stemming te komen. 

VRIJDAG 25 DECEMBER 
Gesloten (1e kerstdag)

WEEK 2
MAANDAG 28 DECEMBER 
Spetters 1 en BSO Muiderkring wat is 
het lekkerste wat jij gegeten hebt met 
kerst? Teken hoe jouw kerstbord eruit 
zag. Ook gaan we tekenen wat je hoopt 
dat 2021 je gaat brengen. We maken er 
een lekker ontspannen dagje van. 
Spetters 2 vinden jullie oude sokken ook 
zo vies? Gelukkig vandaag geen oude, 
maar gloednieuwe sokken om aan de 
slag te gaan met een sokken sneeuwpop! 

DINSDAG 29 DECEMBER
Spetters 1 en BSO Muiderkring wij 
spelen sneeuwballen bingo! Alle 
kerstliedjes hebben jullie nu wel gehoord 
maar horen jullie de juiste dingen zodat 
je als eerste bingo hebt?
Spetters 2 we maken vandaag een 
kaarsenstandaard die we ook nog kunnen 
gebruiken als de kerstboom straks weg is 
zodat we de warmte en gezelligheid van 
kerst kunnen behouden in de donkere 
dagen van december. 

WOENSDAG 30 DECEMBER 
Spetters 1 en BSO Muiderkring vandaag 

is het lichtjesfeest. Nemen jullie allemaal 
een doorzichtige glazen fles mee van 
thuis? Die is vast over van de kerst. Dan 
gaan we daar een mooie lichtgevende 
fles van maken voor als de kerstboom 
straks thuis weer opgeruimd is. 
Spetters 2 het is bijna oud en nieuw! 
Om het jaar toch knallend uit te kunnen 
gaan maken we vuurpijlen met een echt 
lontje.

DONDERDAG 31 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur) 
Spetters 1 en BSO Muiderkring het is 
de laatste dag van 2020 en die sluiten 

we met een knaller af. We maken een 
kunstwerk van vuurpijlen zodat we 
spetterend het nieuw jaar in gaan! 
Spetters het is zover! Oudejaarsdag. 
Om het jaar goed te kunnen beginnen 
gaan we vandaag onze wensen voor 
het nieuwe jaar in kaart brengen. Ook 
maken we een heerlijke wandeling 
en ontspannen we voor het feest van 
vanavond. 

VRIJDAG 1 JANUARI  
Gesloten (Nieuwjaarsdag)


