
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.

WEEK 1
MAANDAG 21 DECEMBER 
Leeuwen en Tijgers op de eerste 
vakantie dag gaan we pizza maken. 
Jullie krijgen een eigen stukje pizza 
die je mag beleggen met wat je lekker 
vindt. Na de lunch gaat een groepje 
kinderen naar de hei. Tijdens deze 
wandeling krijgen jullie opdrachten 
en leren we veel over de dieren die 
er wonen. De thuisblijvers maken een 
mooi kerststukje. Dit mag je natuurlijk 
mee naar huis nemen. 
De Cheeta’s, Poema’s en Panters gaan 
met een aantal kinderen naar Speelbos 
’t Laer. We spelen een gezamenlijk 
spel en natuurlijk kun je lekker zelf 
klimmen. Voor de thuisblijvers hebben 
we een verhalenbingo. Wie weet de 
juiste getallen te raden en een prijs in 
de wacht te slepen?
 
DINSDAG 22 DECEMBER
Leeuwen en Tijgers vandaag gaat 
een deel van de groep naar het 

Kabouterpad in Zeewolde. Trek maar 
kleding aan die vies mag worden. Kan 
jij de kabouter vinden? De thuisblijvers 
maken mooie kerstkaarten en spelen 
het spel ‘kerstman, hoe laat is het?!’. 
Cheeta’s, Poema’s en Panters bereid 
je voor op een leuke dag. Een aantal 
Panter kinderen heeft een hele actieve 
dag vandaag. Ze gaan door Bussum 
steppen. Voor de vakantie hoor je al of 
je mee mag. Dit uitje kan alleen door 
gaan als het weer goed is. 
De overige Panters en /Poema’s/
Cheetah’s versieren vandaag alle 
groepen met kerst knutselwerken. Die 
gaan we uiteraard eerst samen maken. 
Wat wil jij maken?

WOENSDAG 23 DECEMBER 
Leeuwen en Tijgers wij maken 
vandaag zoutdeeg. We gaan het 
mengen, kleuren en dan maken we 
er mooie kerstboomhangers van. Als 
het deeg droog is in de middag gaan 
wij de hangers versieren. Ondertussen 
bereiden we samen een lunch voor. We 
maken hapjes van bladerdeeg en vullen 

deze met heerlijke dingen. Tot slot 
gaan wij buiten een mooie tekening 
maken met stoepkrijt. 
Cheeta’s, Poema’s en Panters we 
gaan allemaal naar een Bosspeeltuin 
in Vleuten. Trek je kleding aan die een 
beetje vies mag worden. Mocht het 
slecht weer zijn dan gaan we gezellig 
met zoutdeeg aan de slag. Er is genoeg 
moois te maken.

DONDERDAG 24 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur)
Leeuwen en Tijgers om te vieren dat 
het weekend dankzij kerst extra vroeg 
begint maken we van deze donderdag 
een gezellige chilldag! Als je thuis 
een lekker zitkussen of een zitzak 
hebt, mag je die vandaag meenemen, 
want we toveren de grote hal om 
in een knusse bioscoop en draaien 
een grappige kerstfilm. Onder het 
kijken snoepen we van vers gemaakte 
popcorn. Wie er geen zin heeft om 
naar de film te kijken, kan op de groep 
mee doen met een gezellig spelletje 
kerstbingo. En om de chilldag helemaal 

WEEK 2
MAANDAG 28 DECEMBER 
Leeuwen, Tijgers, Cheeta’s, Poema’s 
en Panters om even bij te komen 
van al dat lekkere eten met de kerst 
hebben we een onesiedag. Dus heb je 
een onesie trek hem dan lekker aan. 
We gaan ons bezig houden met kunst 
en de Panters gaan de competitie aan 
vandaag. Er wordt een badminton 
competitie en een sjoel competitie 
gehouden.

DINSDAG 29 DECEMBER
Leeuwen, Tijgers, Cheeta’s, Poema’s 
en Panters met een aantal kinderen 
gaan we een rugzakroute in Lelystad 
lopen. Met de rugzakroute ‘wonen 
in de natuur’ maak je kennis met de 
verschillende diersoorten in Natuurpark 
Lelystad en hun woningen. Mocht het 
slecht weer zijn dan hebben we nog 
een spannend spel achter de hand. 
En nee, dat is niet het spel voor de 
thuisblijvers. Die gaan de strijd aan in 
een spannende minute to win it game. 

WOENSDAG 30 DECEMBER 
Leeuwen, Tijgers, Cheeta’s, Poema’s 
en Panters het is vandaag ‘Heel de 
Meerpaal Bakt’! Een mooie variant 
op Heel Holland bakt. Alleen of in 
teams mogen jullie allerlei gezonde 
lekkernijen gaan maken. En die gaan 
we natuurlijk ook proeven. Heb jij een 
favoriet recept?

DONDERDAG 31 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur) 
Leeuwen, Tijgers, Cheeta’s, Poema’s 
en Panters het is Oudejaarsdag en daar 

compleet te maken, mag je lekker in je 
pyjama of je onesie komen!
Cheeta’s, Poema’s en Panters ook 
deze dag staat er iets actiefs op de 
planning voor een aantal Panter 
kinderen. Haal de stepjes en skates 
maar weer tevoorschijn. We gaan naar 
de grootste skatebaan van Europa. 
Vergeet de bescherming niet, anders 
mag je de baan niet op! De rest van de 
Panters, Poema’s/Cheetah’s organiseren 
een heerlijke kerstlunch. De tafel 
wordt mooi gedekt. We maken een 
menukaartje. En uiteraard gaan we 
hele lekkere dingen maken. Dit eten 
we samen allemaal op. En om ons dan 
helemaal voor te bereiden op kerst 
wordt er in de middag in de Aula een 
mooie kerstfilm, op een groot scherm 
geshowd.
 
VRIJDAG 25 DECEMBER 
Gesloten (1e kerstdag)

horen natuurlijk oliebollen bij. Die gaan 
we vandaag zelf maken. En we moeten 
ze ook proeven. Ook gaan we vandaag 
weer mooie T-shirts maken met de hulp 
van de tie dye techniek. Wij zorgen voor 
de T-shirts.

VRIJDAG 1 JANUARI  
Gesloten (Nieuwjaarsdag)

BSO DE 
MEERPAAL


