
BSO DE 
TALAMANDER

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 
Gele en paarse en lila groep deze week 
staat helemaal in het teken van de kerst! 
In de ochtend maken we een kerstbal 
met glitters. En na de lunch gaan we 
verschillende kerst vormen maken met 
strijkkralen.
De oranje, rode en blauwe groep 
moeten oppassen voor hun vingers 
vandaag. We gaan namelijk een 
kerstboom timmeren. En na de 
lunch maken we een sneeuwpop van 
piepschuim.
De groene en petrol groep houden een 
tussen kunst en kitsch dag. Dat doen 
we door acryl te drippen op een canvas. 
Dus zorg voor je Picasso kleding, (lees: 
dus niet je net nieuwe kleding) want we 
gaan zeker knoeien.
 
DINSDAG 22 DECEMBER
De gele en paarse en lila groep 

maken een mooie 3D kerstboom. En 
in de middag staat jullie een tof kerst 
parcours te wachten. Welk team is de 
snelste en wint?
De oranje, rode en blauwe groep 
gaan vanmorgen een 3D kerstkaart 
maken. En maak maar wat ruimte 
vrij in de kerstboom thuis want we 
gaan ’s middags ook nog een kerstbal 
versieren. 
De groene en petrol groep kinderen 
mogen hun eigen skates of stepjes 
meenemen want we houden een skate 
dag. Zorg wel voor bescherming want 
zonder heb je echt pech en mag je niet 
meedoen. Als afsluiter is er lekkere 
warme chocolademelk die we zelf 
maken en opdrinken bij de kachel.  

WOENSDAG 23 DECEMBER 
De gele en paarse en lila groep gaan 
vandaag mooie kerstversieringen maken 
van zoutdeeg! En er is ook een leuke 
activiteit in de gymzaal.
De oranje, rode en blauwe groep gaan 

vandaag lekkere hapjes maken zodat 
we om 16.00 uur lekker samen kunnen 
‘borrelen’. En bij ‘borrelen’ hoort 
natuurlijk ook een mooie tafel. Dus 
we maken zelf een mooi tafelkleed en 
dekken de tafel heel mooi.
De groene en petrol groep houden 
vandaag een Kerst bingo! We hebben 
de tofste prijzen ingeslagen voor een 
dag vol plezier. Bereid je voor op een 
dag vol valse bingo’s met idem gezang 
en vul je zakken met prijzen. Helaas zal 
je niet altijd winnen. Maar no worries, 
we hebben ook troostprijzen. En we 
sluiten deze dag af met een heerlijke 
kerstfilm. 

DONDERDAG 24 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur)
De gele en paarse en lila groep 
maken het allemaal nog wat gezelliger 
vandaag want we maken een sierlijke 
sterren slinger. Na de lunch gaan we 
de keuken in om wat lekkers te maken. 
En daarmee sluiten we dag af want om 

17.00 uur gaan we dicht om kerst te 
vieren. 
De oranje, rode en blauwe groep maken 
vanmorgen nog wat extra versieringen 
voor aan de schouw of muur. We maken 
een mooie kerst sok. Na de lunch doen 
we het rustig aan en spelen we een 
paar rondes bingo. 
De groene en petrol groep maken 
kerststukjes. Deze mag je mee naar 
huis nemen die je tijdens ‘the most 
wonderful time of the year’ op tafel 
of je kamer kunt zetten.  Na de lunch 
maken we nog zelf kerstballen en dan 
is het tijd om naar huis te gaan. 

VRIJDAG 25 DECEMBER 
Gesloten (1e kerstdag)

WEEK 2
MAANDAG 28 DECEMBER 
De gele en paarse en lila groep 
beginnen deze week, die in het teken 
van Oud en Nieuw staat, lekker rustig. 
We spelen spelletjes en knutselen. 
En iedereen maakt zijn of haar eigen 
vuurpijl!
De oranje, rode en blauwe groep gaan 
flink bewegen. Want na al dat lekkers 
van de afgelopen dagen vindt ons lijf 
dat heel fijn. We gaan dan ook lekker 
AFTER KERST SPORTEN. En van al het 
sporten ben je natuurlijk ook een 
beetje moe dus dan kun je rustig een 
leuke sneeuwpop of rendier knutselen.
Groene en petrol groep jullie zitten 
vast nog super vol zit van al dat lekkers 
van de afgelopen dagen. Kom daarom 
maar in je onesie naar de Talamander. 
En als je thuis een leuk spel hebt mag 
je dat meenemen. Wij hebben ook iets 

tofs bedacht maar wat dat is houden 
wij nog even geheim.

DINSDAG 29 DECEMBER
De gele en paarse en lila groep maken 
nog meer mooi vuurwerk. Nu zelfs met 
glitters. Verder beginnen we vandaag 
al aan de Oud en Nieuw viering. Dus 
wil je wat moois aantrekken mag dit 
natuurlijk.
De oranje, rode en blauwe groep 
beginnen de dag lekker rustig. We gaan 
iets maken waarbij je een kwast nodig 
hebt maar we gaan niet schilderen. 
Kun jij bedenken wat we gaan doen? 
Na de lunch halen we een frisse neus 
tijdens een heerlijke wandeling. En als 
het slecht weer is spelen we binnen 
spelletjes. 
Groene en petrol groep staat in het 
teken van de Olympische winterspelen 
dus zorg voor sportieve kleding, een 
winnaarsmentaliteit en laat je van je 
beste kant zien. We spelen vandaag 

in teamverband. Welk team wint het 
Olympische goud? 

WOENSDAG 30 DECEMBER 
De gele en paarse en lila groep 
hebben een hapjes dag in restaurant de 
Talamander. Dat wordt smullen.
Oranje, rode en blauwe groep vandaag 
is alweer de een na laatste dag 
van 2020. We spelen Oud en Nieuw 
spelletjes. Te weten Oud-Hollandse 
spelen maar ook nieuwe spelen.
De groene en petrol groep maken zelf 
toverpapier met wasco en zwarte verf. 
Tijdens het drogen van ons toverpapier 
bakken en eten we de lekkerste 
pannenkoeken om vervolgens een hele 
mooie tekening te maken. 

DONDERDAG 31 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur) 
Gele en paarse en lila groep aangezien 
wij tot 17:00 open zijn maken we er 
een ontspannen dag van. We gaan 

allemaal lekkere dingen maken en 
natuurlijk opeten. Wie kan er allemaal 
een vuurpijl maken van groenten?
Oranje, rode en blauwe groep het 
aftellen is begonnen. De laatste dag 
van het jaar is aangebroken. Omdat 
wij om 17.00 uur dicht gaan moeten 
we wat eerder op de dag vuurwerk 
kijken. We gaan vandaag zelf vuurwerk 
pompons maken en ook een vuurwerk 
tekening van ecoline. 
Groene en petrol groep vandaag 
maken we appelflappen want het is 
Oud & Nieuw. Hebben jullie nog goede 
voornemens? De hele dag staat in het 
teken van feest. Appelflappen, vuurwerk 
knutselen en alleen maar gezelligheid.  

VRIJDAG 1 JANUARI  
Gesloten (Nieuwjaarsdag)


