
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 
EMMA

WEEK 1
MAANDAG 21 DECEMBER 
Prins Heerlijk en Oranje boven hebben 
vandaag een echte kerstknutseldag. We 
maken kerstversieringen voor in de boom 
en gaan mooie kerstslingers maken. En 
na een gezellige lunch samen gaan we 
ook nog naar buiten.
Vlag en Wimpel wij gaan lekker 
sushi maken op de BSO en we hebben 
tussendoor nog tijd voor verschillende 
spellen in de school. We sluiten deze 
eerste vakantiedag af met een leuke 
kerstfilm. 

DINSDAG 22 DECEMBER
Prins Heerlijk en Oranje boven bakken 
vandaag kerstkoekjes. Deze worden vast 
heerlijk en we gaan dat in de middag 
proeven. Ook gaan we na de gezellige 
lunch kerststukjes maken.
Vlag en Wimpel hebben een creatieve 
dag op de BSO die helemaal in het 
teken staat van kerst. We gaan vandaag 
kaarsen maken, een kerstboom timmeren 
en als je nog tijd over hebt is er ook nog 
tijd om kerstkaarten te maken.

WOENSDAG 23 DECEMBER 
Bij Prins Heerlijk, Oranje boven en 
Vlag en wimpel maken we vandaag 

kerstkaarten. We bouwen een prachtige 
kerstboom van Kapla en doen actieve 
kerstspelletjes in de gymzaal of buiten. 
Een heerlijke vakantiedag dus. 

DON 24 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur)
Prins Heerlijk en Oranje boven het 
is nu echt bijna kerst en dat merk 
je vandaag aan alles. We maken een 
feestelijke kerstplacemat. We hebben 
een geweldige kerstlunch samen en 
kijken een kerstfilm.
Vlag en wimpel als spannende laatste 
dag voor de kerst spelen wij een kerst 
variant van Wie is de mol. Kun jij 

ontdekken wie de boel saboteert? En 
tussendoor is er tijd voor een lekkere 
kerstlunch.

VRIJDAG 25 DECEMBER 
Gesloten (1e kerstdag)

WEEK 2
MAANDAG 28 DECEMBER 
Prins Heerlijk en Oranje boven gaan 
vandaag lekker knippen, plakken en 
kleuren. We maken namelijk leuke 
nieuwjaarskaarten. We bakken en eten 
pannenkoeken en kijken als afsluiting 
van de dag een film.
Vlag en wimpel we gaan samen 
met locatie Spiegelweide het spel 
Jachtseizoen spelen. Welk team weet 
te ontsnappen en wint dit spel. Neem 
voor deze dag warme kleding mee en 
schoenen waarop je goed op kan rennen.

DINSDAG 29 DECEMBER
Bij Prins Heerlijk en Oranje boven 
houden we een winterspeurtocht. Wie 
o wie kan alles vinden en is een echte 
speurneus. Voor de lunch maken en 
eten we lekker pizza’s.
Vlag en wimpel wij gaan op speurtocht 
samen met BSO Spiegelweide door 
Bussum. Jullie krijgen verschillende 
opdrachten en puzzels die onderweg 
opgelost moeten worden. 
Welke locatie wint er dit keer? Neem 
ook vandaag warme kleding mee en 
schoenen waar je lang en goed op kunt 
lopen.

WOENSDAG 30 DECEMBER 
Prins Heerlijk en Oranje boven, vlag 
en wimpel we hebben weer een leuke 
dag voor de boeg. Wie gaat er mee 
mooie gekleurde vuurpijlen maken? En 
na een gezellige lunch gaan we naar de 
speeltuin en spelen we buiten een leuk 
balspel.

DONDERDAG 31 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur) 
Oranje boven, Prinsheerlijk, Vlag en 
wimpel wij houden een Feestdag! We 
bakken overheerlijke oliebollen, drinken 
kinderchampagne, er wordt gezorgd 
voor een heerlijke oudjaarsbrunch en als 

verrassing gaan we deze dag ook nog 
iets met glitters en slijm doen. Fijne 
avond allemaal. 

VRIJDAG 1 JANUARI  
Gesloten (Nieuwjaarsdag)


