
BSO VILLA 
ZEEZICHT

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 
Hoera Geel het is vakantie! Vandaag 
kunnen jullie meedoen aan de workshop 
Lol met Wol. Na een lekkere tosti als 
lunch gaan we buiten een heel gaaf 
nieuw spel spelen. Als we uitgerend 
zijn maken we een kerst – (b)engel van 
onszelf voor in de kerstboom. 
Oranje welkom op jullie eerste 
vakantiedag. Je mag lekker in je onesie 
of joggingpak komen. In de ochtend 
gaan we ook op oranje aan de slag met 
de workshop Lol met Wol. Ook kunnen 
jullie aan de slag met houtbewerking. Na 
de lunch gaan we kerstversieringen voor 
in de boom maken en spelen we een 
uitdagend spel buiten. 
Turquoise vandaag gaan we de vakantie 
creatief inluiden, in de ochtend komt

Mirjam met haar workshop Lol met wol! 
Van vrolijke kleuren wol maken we met 
een groep de leukste dingen. En we gaan 
mooie kerstkransen maken die jullie kun-
nen versieren en meenemen naar huis. 

DINSDAG 22 DECEMBER
Geel vandaag knutselen we een robot 
(blieb blieb) met lichtjes die aan 
kunnen! In de middag leven we ons uit 
met wc-rollen en doen we het grote 
mummie spel. Dat wordt spannend, 
gezellig en super leuk! 
Oranje wat zijn jullie bofferds! Vandaag 
weer zo’n leuke workshop. We gaan 
koken met Karin! Karin maakt met 
een groepje kinderen zoete aardappel 
cakejes. Het andere groepje kan aan 
de slag met een mozaïek van oude 
tegeltjes. In de middag gaan we naar 
de gymzaal waar we in twee teams de 
strijd aan gaan met diverse spelletjes. 

Turquoise trek je sportiefste outfit aan 
want vandaag doen we een bootcamp 
training buiten op het plein. Daarna 
kunnen we rustig bijkomen met 
wat lekkers en maken we gezonde 
smoothies. Wat wil jij er allemaal in 
hebben? 
 
WOENSDAG 23 DECEMBER 
We gaan met de hele Villa op uitstapje 
naar het bos bij ’s Graveland. Lekker 
uitwaaien en klauteren en klimmen in 
het bos. We nemen lekkers mee. Nemen 
jullie dan een warme jas mee? 

DONDERDAG 24 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur)
Geel in de ochtend spelen we het grote 
dobbelsteen muziekspel met allemaal 
opdrachtjes die met muziek te maken 
hebben. Bij de lunch maken we een 
gebakken eitje zodat we daarna met 

energie voor 10 kunnen spelen in de 
gymzaal. 
Oranje we gaan lekker naar buiten 
allemaal! We spelen vandaag trefbal op 
het plein. Na de lunch is er een tafel 
met allerlei knutsel materialen zoals 
klei, karton, wol etc. We maken mooie 
kerstversieringen en een groepje gaat 
dansen met Naomi. Daarna nog even 
naar buiten voor een potje van het 
noodle beach spel. 
Turquoise We gaan buiten een Mission 
(im)Possible dag doen. Dit doen we in 
teams. Lukt het jou uit een spinnenweb 
te komen zonder iets aan te raken? We 
spelen ook nog ‘ raad de tekening’  en 
bouwen een 3D huisje met stenen en 
hout. We zijn benieuwd hoe mooi het 
huis gaat worden! 

VRIJDAG 25 DECEMBER 
Gesloten (1e kerstdag)

WEEK 2
MAANDAG 28 DECEMBER 
Geel wij houden een vet coole proefjes-
dag! We gaan experimenten doen met 
alle kleuren van de regenboog. Ooit 
een gele of rode vulkaan gezien? Een 
regenboog-slang of blauwe groente? 
Jij gaat het vandaag meemaken! We 
sluiten de dag af met een kopje thee al 
luisterend naar een mooi verhaal. 
YES Oranje vandaag gaan we naar de 
gymzaal en spelen daar bijvoorbeeld 
levend air hockey, reuzen tafeltennis en 
hoepeldans. Moe maar voldaan lunchen 
we met gezonde, zelfgemaakte wraps en 
na de lunch spelen we een kennisquiz 
en gaan we zien wie het meeste weet 
over bijvoorbeeld het jeugdjournaal, 
televisie of dieren. 
Turquoise we ontpoppen ons tot echte 

professors en gaan allerlei proefjes 
doen vandaag. Kunnen we ijs maken 
zonder vriezer? En wat is het verschil 
tussen kraanwater en zeewater? Kunnen 
jullie je eigen dode zee maken waar je 
schip op blijft drijven? 
 
DINSDAG 29 DECEMBER
Geel heb je zin om vandaag in je 
pyjama of onesie naar de villa te 
komen? Hou die pyjama dan maar 
lekker aan vanmorgen! Het is namelijk 
lekker luie dinsdag. In de ochtend 
maken we ijskristallen zonder ijskast of 
ijs maar ze lijken toch net echt. En in 
de middag gaan we lekker naar buiten 
voor een groot spel. 
Oranje welkom bij ‘ Villa Got Talent’ 
Deze hele dag staat in het teken van 
talent! Kun jij zingen, dansen of een 
kunstje? Of heb je een heel ander 
talent? Vandaag mag je laten zien waar 

jij goed in bent. In de ochtend gaan 
we oefenen en ’s middags doen we een 
voorstelling voor de andere groepen. 
Turquoise vandaag hebben we een 
spelletjes dag. Welk spel wil jij doen? 
We kunnen ook gaan tafeltennissen, 
bucketball spelen of zandzakken 
gooien. Wie scoort de meeste punten? 
En we gaan op zoek naar foto’s! Jullie 
krijgen allemaal foto’s, kun je raden 
en vinden wat er op de foto staat? Wie 
gaat de uitdaging aan? 

WOENSDAG 30 DECEMBER 
Ben je ook zo lenig en snel? Vandaag 
spelen we met alle groepen samen het 
Spiderman en hand/voetenspel. We 
maken zelf pizza voor de lunch en in 
de middag mogen jullie een activiteit 
kiezen: bijvoorbeeld vuurwerk maken, 
vetbolletjes voor de vogels maken of 
nieuwjaarskaarten maken. Daarna gaan 

we nog even naar buiten en spelen het 
‘ ren je rot spel’ ! 

DONDERDAG 31 DECEMBER 
(open tot 17.00 uur) 
Op de allerlaatste dag van het jaar 
maken we allemaal lekkere appelflapjes 
voor in de oven. We maken kleurrijk 
vuurwerk (niet echt hoor!) en prachtige 
nieuwjaarskaarten. Na de lunch 
doen we een heerlijke speurtocht 
langs het gooimeer en door het bos 
en als we terugkomen drinken we 
thee met appelflappen en dan is het 
oudjaarsavond! Fijne jaarwisseling 
allemaal!

VRIJDAG 1 JANUARI  
Gesloten (Nieuwjaarsdag)


