
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 
Tiens 1, 2 & 4
Op deze eerste vakantiedag zijn er 
meteen een heleboel vragen. Zijn het 
carnivoren, herbivoren of omnivoren  
die we gaan zien. Het zijn zeker dieren 
maar welke? Neem je fiets mee dat is 
handig. 

DINSDAG 22 DECEMBER
Tiens 1, 2 & 4
Vandaag staat in het teken van vissen. 
Maar gaan we ze vangen, eten of maken? 
Je gaat het beleven. Het is een kleine 
visrassing;-) We zijn er de hele dag mee 
bezig in ieder geval.

WOENSDAG 23 DECEMBER 
Gaat er al een lichtje branden? Nee? Dan 
maken we er zelf eentje! Vandaag maken 

en versieren we kaarsen. Dit doen we op 
Tiens.

DONDERDAG 24 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur)
We hebben vandaag een creatieve/
sportieve dag op Tiens. We gaan het 
binnenplein verbouwen, een groot 
kookgerecht maken en lasergamen door 
heel Tiens.

VRIJDAG 25 DECEMBER 
Gesloten (1e kerstdag)

WEEK 2
MAANDAG 28 DECEMBER 
Tiens 1, 2 en 4 
The roof, the roof, the roof is on fire! 
Vandaag gaan we onze vuurkorf en de 
barbecue aansteken en maken we ons 
eigen eten bij het vuurtje! Dit doen we 
allemaal op Tiens.

DINSDAG 29 DECEMBER
Tiens 1, 2 en 4
In de kerstvakantie moet je ten minste 
1 keer wintersporten. Dus dat gaan 
we doen. Welke wintersport kun jij 
verzinnen? En welke wil jij doen?

WOENSDAG 30 DECEMBER 
Het is vandaag ‘Challenge day’ en Tiens 
daagt jou uit. We gaan zoveel mogelijk 

high scores proberen te verbreken. Hoe 
snel, behendig of slim ben jij? Krijgt 
jouw naam een plek op de Wall of Fame?

DONDERDAG 31 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur) 
Jaaaaa! Neem je sportkleding mee. 
Vandaag gaan we bootcampen om lekker 
alle oliebolcalorietjes er af te trainen. 
Daarnaast gaan we ook nog andere 

sporten beoefenen misschien zelfs wel 
sporten die je nog nooit hebt gedaan. 

VRIJDAG 1 JANUARI  
Gesloten (Nieuwjaarsdag)


