
Programma kerstvakantie 2018-2019   
 

 
 

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

Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 
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.  
 
In de middag  
bakken we in de 
kinderkeuken heerlijke 
nieuwjaarskoekjes.  
Hmmm! 
 
Vandaag is er in overleg opvang op 
de locatie Raamstraat mogelijk 

 

Winterwonder Plukkebol 
Vandaag toveren we de 
groep om in een winter 
wonderland. We maken 
eigen sneeuw en nog veel 
meer knutsels.  
 
In de middag bakken we in 
de kinderkeuken echte 
winterse koekjes. Bij de 
open haard genieten we 
hiervan samen met een 
warme chocomel… 
dat wordt smullen! 

Schaats je rot!  
Vroeg uit de veren vandaag! 
We gaan als echte ijsprinsen 
en prinsessen de 
schaatsbaan op! LET OP: 
uiterlijk om 09:00 uur 
aanwezig zijn!  
 
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!  
 
In de middag maken we 
vuur en bereiden we een 
heerlijke erwtensoep. 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
Thema: sneeuw & 
ijspret met een 
culinair sausje!  
 
 

 
  

Winterse creaties 
Brrrrr wat is het koud 
vandaag! We helpen de 
vogeltjes de winter door 
met zelfgemaakte 
voederbakjes. We maken 
ook verschillende winterse 
creaties zoals slingers van 
dennenappels, winter 
wonderland potjes en 
sneeuwpop slingers.  
 
Bij de lunch eten we 
zelfgemaakte 
pannenkoeken met extra 
poedersuiker voor een mooi 
‘sneeuw’effect!  

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! 
 
Vandaag is er in overleg opvang op 
de locatie Raamstraat mogelijk 

Geen sneeuw? Geen 
probleem!  
Bij skatepark Den Haag 
hebben wij geen sneeuw 
nodig. We roetsjen over de 
hellingen met een stuntstep 
of skateboard.  
 
In de middag rusten we 
lekker uit in de après ski 
lounge. Onder het genot 
van een echte kerstfilm 
komen we helemaal bij.  
 

Vroeg uit de veren vandaag! 
We gaan als echte ijsprinsen 
en prinsessen de 
schaatsbaan op! LET OP: 
uiterlijk om 09:00 uur 
aanwezig zijn!  
 
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!  
 
In de middag maken we 
vuur en bereiden we een 
heerlijke erwtensoep. 

 


