
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 
Het is weer feest want het is bijna 
kerst. We trappen deze vakantie af 
in de keuken en gaan kerstkoekjes 
bakken. Na de lunch kleien we een 
mooie kerstboom. Ook bouwen we een 
kerstboom van Kapla. Wie maakt de 
grootste boom?

DINSDAG 22 DECEMBER
Heb jij al eens een kerstboom gezien in 
de vorm van een pizza? Wij testen het 
uit en maken hem. Zou hij net zo lekker 
smaken als een ronde pizza? Verder 
knutselen we een red nosed rendier 
oftewel onze eigen Rudolf. 

WOENSDAG 23 DECEMBER 
Vandaag gaat het Spiegeltje naar BSO 
Emma. Daar gaan we sportspelletjes 
spelen in de gymzaal en maken we 
allemaal een kerstkaart. Naar wie wil 
jij je kaart sturen? Maak je op voor een 
super gezellige dag

DONDERDAG 24 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur)
Jippieee! Zoals elk jaar houden we 
gezellig een kerstlunch en gaan we met 
gevulde buik weer terug naar huis. Ook 
knutselen we een kerstbal. 

VRIJDAG 25 DECEMBER 
Gesloten (1e kerstdag)

WEEK 2
MAANDAG 28 DECEMBER 
Trek je modderlaarzen maar aan want we 
gaan naar Speelbos ‘t Laer. Als we terug 
zijn op de BSO koken we een eetbare 
vuurpijl. Dat wordt vast een klapper. 

DINSDAG 29 DECEMBER
We hebben een Sport en Spel middag 
vol met kerstige spelletjes. Als we 
bijgekomen zijn eten we als lunch een 
overheerlijke stamppot. Na de lunch 
kliederen we met verf met als resultaat 
een vuurwerk schildering. 

WOENSDAG 30 DECEMBER 
De lieve kindjes van BSO Emma komen 
vandaag bij ons spelen. Doe mee aan 
de knutselactiviteit vuurpijl knutselen. 
Maak jij de mooiste vuurpijl dit jaar?  
In de middag gaan we op stap naar de 
speeltuin. Vergeet niet je laarzen mee te 
nemen.

DONDERDAG 31 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur) 
Op deze laatste dag van het jaar knallen 
we eruit met een mysterie Day. Heb jij 
nog goede voornemens? Spreek ze dan 
snel uit en knal met ons het nieuwe jaar 
in. Laarzen meenemen vandaag. 

VRIJDAG 1 JANUARI  
Gesloten (Nieuwjaarsdag)

BSO T’ SPIEGELTJE 
EN SPIEGELBEELD


