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Raamstraat Maandag 24/12 Dinsdag 1/1 Woensdag 2/1 Donderdag 3/1 Vrijdag 4/1 

Bopo & Praan 
BSO Raamstraat 
 

Thema: sneeuw & 
ijspret met een 
culinair sausje!  

 
 

Ho, ho, ho! 
Op weg naar de Intratuin 
voor een flinke dosis 
kerstinspiratie! Op de foto 
in de arrenslee, ons 
verwonderen over de 
mooie lichtjes en 
schitterende kerstballen.  
 
In de middag maken we op 
Plukkebol ons eigen 
kerststukje. 

Gelukkig Nieuwjaar! 
Plukkebol is gesloten 

Reptielen in de winter! 
Vorige vakantie waren ze 
helaas verhinderd, maar 
vandaag komen de 
luipaardgekko, baardagaam, 
vogelspin en koningspython 
van Serpenti alsnog op 
bezoek.  
 
Tuben, wat is dat nou?  
Trek vandaag je 
handschoenen maar aan, 
want we gaan vanmiddag 
naar Alpine Sports?  

 
 

Snow cup cakes  
We toveren ons eigen 
winterwonderland en 
beginnen daar vandaag 
mee!  
 
Eigen gemaakte snow cup 
cakes kunnen daarbij 
natuurlijk niet ontbreken. 

Het Lego, Kapla, Duplo 
winterlandschap 
Haal de bouwmaterialen 
maar uit de kast! We 
bouwen ons eigen 
winterlandschap.  
 
Tussen de middag is er een 
heerlijke winterse lunch te 
verkrijgen bij de Koek & 
Zopie kraam. 

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 
 

Thema: sneeuw & 
ijspret met een 
culinair sausje!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Winterwonder Plukkebol 
Vandaag toveren we de 
groep om tot een echte 
winterwonderland sfeer!   
 
In de ochtend gaan we aan 
de slag met slingers, 
glitters, groen, mos en 
oase. We maken ons eigen 
kerststukje. 
 
Een heerlijk kerstlunch kan 
vandaag natuurlijk ook niet 
ontbreken. 

Gelukkig Nieuwjaar! 
Plukkebol is gesloten 

Reptielen in de winter! 
Vorige vakantie waren ze 
helaas verhinderd, maar 
vandaag komen de 
luipaardgekko, baardagaam, 
vogelspin en koningspython 
van Serpenti alsnog op 
bezoek.  
 
In de middag  
bakken we in de 
kinderkeuken heerlijke 
nieuwjaarskoekjes.  
Hmmm! 

 
 
 

Sneeuwpop sleeën  
Een heerlijke winterdag op 
Octa & Walui! Van allerlei 
verschillend materiaal 
maken we zelf een 
sneeuwpop! 
 
En of er nu sneeuw ligt of 
niet….. wij gaan ’s morgens 
sleetje rijden. We brengen 
een bezoek aan Alpine 
Sports. 
 
Vergeet je handschoenen 
dus niet en kom op tijd! 

Waar is het feestje?  
Trek je mooiste outfit aan, 
vandaag hebben we feest! 
We maken met z’n allen 
mooie versieringen voor de 
‘disco’.  
 
In de middag gaan we 
heerlijk swingen op de 
mooie discoklanken en … 
 
Met een hapje en drankje 
proosten wij tot slot op 
een héél goed 2019! 
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Kigo 
BSO Raamstraat 
 

Thema: sneeuw & 
ijspret met een 
culinair sausje!  

 

Mega Winter Disco (MWD) 
Op Kigo gaat het dak eraf 
met de Mega 
Wonderwinterland Disco. 
Tover jezelf om tot ijsprins 
of -prinses óf trek je 
mooiste wintertrui maar 
aan! 
 
In de middag gaan we aan 
de slag met slingers, 
glitters, groen, mos en 
oase. We maken ons eigen 
kerststukje. 
 

Gelukkig Nieuwjaar! 
Plukkebol is gesloten 

Reptielen in de winter! 
Vorige vakantie waren ze 
helaas verhinderd, maar 
vandaag komen de 
luipaardgekko, baardagaam, 
vogelspin en koningspython 
van Serpenti alsnog op 
bezoek.  
 
In de middag  
bakken we in de 
kinderkeuken heerlijke 
nieuwjaarskoekjes.  
Hmmm! 

 
 

Schaats je rot! 
We gaan vandaag als echte 
ijsprinsen en prinsessen de 
schaatsbaan op!  
 
Brrrr doe je wel een muts 
op en je handschoenen 
aan? Vergeet ook je 
schaatsen niet. Mocht je 
deze niet hebben dan huren 
we ze gewoon!  
 
Als we terugkomen is er 
vast nog tijd voor een 
warme chocomel. 

Meetstation Kigo 
opent zijn ijsdeuren. We 
bevinden ons in Antarctica 
en hier worden de meest 
belangrijke en spannende 
proeven in het geheim 
gehouden. 
 
In de middag is de vraag: 
Wat maak je van boter, 
sneeuwwitte bloem en 
suiker? Juist overheerlijke 
cup cakes! Als ze afgekoeld 
zijn, versieren we ze mooi. 
 
 
 

Kigo+ 
BSO Raamstraat 
 

Thema: sneeuw & 
ijspret met een 
culinair sausje!  

 

Winterwonder Plukkebol 
Vandaag toveren we de 
groep om tot in een echte 
winterwonderland sfeer!   
 
We beginnen met slingers, 
glitters, groen, mos en 
oase. We maken ons eigen 
kerststukje. 
 
In de middag gaan we aan 
de slag met appel, bloem en 
vanillepudding. Rara wat 
wordt dit? 

Gelukkig Nieuwjaar! 
Plukkebol is gesloten 

Reptielen in de winter! 
Vorige vakantie waren ze 
helaas verhinderd, maar 
vandaag komen de 
luipaardgekko, baardagaam, 
vogelspin en koningspython 
van Serpenti alsnog op 
bezoek.  
 
In de middag  
bakken we in de 
kinderkeuken heerlijke 
nieuwjaarskoekjes.  
Hmmm! 
 

Schaats je rot! 
We gaan vandaag als echte 
ijsprinsen en prinsessen de 
schaatsbaan op!  
 
Brrrr doe je wel een muts 
op en je handschoenen 
aan? Vergeet ook je 
schaatsen niet. Mocht je 
deze niet hebben dan huren 
we ze gewoon!  
 
Als we terugkomen is er 
vast nog tijd voor een 
warme chocomel. 

Meetstation Kigo+ opent 
zijn ijsdeuren. We bevinden 
ons in Antarctica en hier 
worden de meest 
belangrijke en spannende 
proeven in het geheim 
gehouden. 
 
In de middag is de vraag: 
Wat maak je van boter, 
sneeuwwitte bloem en 
suiker? Juist overheerlijke 
cup cakes! Als ze afgekoeld 
zijn, versieren we ze mooi. 
 


