
BSO 
RAVELIJN

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 
Merels we gaan kerstversiering maken! 
We knippen verschillende kerstvormen 
uit en gaan die met wol of lint versieren. 
Later op de dag doen we een gave 
kerstestafette.
Mussen wij gaan schilderen. Maak je 
eigen kerstschilderij op canvas! Mocht er 
tijd over zijn of je hebt nog meer zin dan 
kunnen we een kerstboom knutselen van 
bijvoorbeeld vouwblaadjes. En er is ook 
altijd tijd om buiten te spelen.
HCN vandaag gaan we als het aantal 
kinderen het toelaat op pad naar het 
Belevenisbos in Lelystad om daar de 
dag vol te genieten van de natuur en 
natuurlijk de klimbanen in het bos. 
Mocht het gebeuren dat we niet op pad 

kunnen gaan dan maken we een mooie 
wandeling door de vesting en genieten 
we onderweg van een lekkere picknick. 
In de middag gaan we met zijn allen 
knutselen. Belangrijk om dus te zorgen 
voor goede kleding en neem je ook een 
rugzak mee.

DINSDAG 22 DECEMBER
Merels we gaan een kerstman maken 
van een houten lepel met verschillende 
materialen. En we lopen naar HCN en 
spelen daar ‘kerstman tikkertje, het 
lintenspel en in/uit de arreslee’. 
Mussen wij gaan een kerstspijkerplankje 
maken. We trekken hier de hele dag 
voor uit. Eerst verven, dan slaan we er 
spijkers in en dan omwikkelen we het 
met touw. Tussendoor spelen we lekker 
buiten.
HCN in de ochtend hebben we een 

sportdag buiten met activiteiten zoals; 
flessenvoetbal, slagbal, hockey, ect. ‘s 
Middags maken we mooie schilderijen 
van Mozaïek en zaadjes.

WOENSDAG 23 DECEMBER 
Merels, Mussen en HCN we gaan 
vandaag op pad! We gaan met de bus 
naar het bos en met de stokken die we 
daar vinden maken we op Ravelijn onze 
eigen kerstmobile.

DONDERDAG 24 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur)
Merels wij ontwerpen en maken een 
eigen kerstkaart en die brengen we 
dan naar Naarderheem. Wat zullen de 
bewoners blij zijn. Daarna gaan we zelf 
soep maken. We snijden de groenten en 
helpen met alle voorbereidingen voor 
de kerstlunch. 

Mussen het is bijna kerst. We gaan 
kerstkaarten maken. Voor wie maak jij 
er een? We maken er een feestelijke 
kerstlunch van. Helpen jullie mee met 
de voorbereiding? Wat we allemaal 
klaar gaan maken blijft nog een 
verrassing 
HCN deze dag beginnen we met het 
bakken van onze eigen kerstkoekjes 
waar wij later op dag natuurlijk van 
zullen smullen. In de middag bouwen 
we een indoor speelparadijs met 
dingen als een spinnenweb, rietjesrace, 
sjoelen, ect.

VRIJDAG 25 DECEMBER 
Gesloten (1e kerstdag)

WEEK 2
MAANDAG 28 DECEMBER 
Merels we gaan aan de slag met 
strijkkralen. Ontwerp je eigen schilderij 
en na het strijken plakken we jouw 
creatie op een echt schilderij. Na de 
lunch lopen we naar de speeltuin en 
gaan we lekker spelen en houden we een 
picknick.
Mussen vandaag hebben we een pyjama 
dag! We gaan lekker chillen en een 
film kijken. Ook maken we een knuffel 
van een handschoen. Neem jij je eigen 
knuffel ook mee?
HCN we maken poppetjes van ijzerdraad 
en gips band. Voor de lunch maken we 

onze eigen pizza’s en daarna maken we 
onze poppetjes af en houden we een 
Panna toernooi.

DINSDAG 29 DECEMBER
Merels vandaag gaan we ons verkleden 
en jullie mogen elkaar gaan schminken. 
Na de lunch toveren we onze groep om 
tot een disco.
Mussen wij houden een buiten dag. We 
maken een winterwandeling richting de 
Vesting. En we houden een speurtocht 
onderweg. Bij slecht weer doen we de 
speurtocht op de groep. Later op de 
dag gaan we een fotolijstje maken van 
mozaïek stenen. 
HCN we krijgen een EHBO-workshop 
waarbij we dus ook elkaar zullen 

verbinden met verband. In de middag 
gaan we buiten op ons terrein met zijn 
allen ’Levend Stratego’ doen.

WOENSDAG 30 DECEMBER 
Merels, Mussen en HCN als 
voorbereiding op oudejaarsdag gaan 
wij in de ochtend onze eigen oudjaars 
schilderijen maken. Na de lunch doen 
we buiten een aantal balsporten voor 
wie wil. Denk dan aan fopbal, voetbal, 
basketbal enz.

DONDERDAG 31 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur) 
Merels we maken onze eigen papieren 
olliebollen en bestrooien ze met 
poedersuiker. In onze oliebollenkraam 

gaan we ze verkopen. Om het jaar goed 
af te sluiten kijken we een leuke film. 
Met een bakje popcorn.
Mussen het is tijd op het oudejaar uit 
te luiden. We maken lekkere bladerdeeg 
hapjes, tekenen vuurwerk op speciaal, 
magisch papier en kijken een film.  
HCN op oudejaarsdag zullen we onze 
eigen oudejaarsborrel houden met 
zelfgemaakte borrelhapjes. Voor de 
knutselaars onder ons kunnen we ook 
een kunstwerk maken door linoleum te 
gaan gutsen.

VRIJDAG 1 JANUARI  
Gesloten (Nieuwjaarsdag)


