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Raamstraat Maandag 23/12 Dinsdag 24/12 Woensdag 25/12 tot en 
met Woensdag 1/1 

Donderdag 2/1 Vrijdag 3/1 

Bopo & Praan 
BSO Raamstraat 
 

Thema: sneeuw & 
ijspret met een 
culinair sausje!  

 
 

Winterwonder Plukkebol 
Trek jij vandaag ook jouw 
foute kersttrui aan? 
 
We steken onze handen uit 
de mouwen, maken een 
mooie kerstkrans, we 
toveren de groep om tot 
Winterwonderland en 
bereiden samen onze 
kerstlunch voor… 
 
….en al die lekkere hapjes 
eten we ’s middags 
natuurlijk op! 
 

Ho, ho, ho! 
We gaan 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. 
 
We nemen afscheid van 
Petra en Silvana met een 
‘drankje’ en een taartje en 
wensen ze heel veel geluk in 
de toekomst! 

Fijne kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar! 
Plukkebol is gesloten  
 

Knallend het nieuwe jaar in 
We luiden het nieuwe jaar 
in met een feestelijke 
brunch! 
 
We maken onze eigen 
sterren-fruitspiesjes en 
genieten van allerlei andere 
gezonde hapjes. 
 
Ook maken we een eigen 
schilderij met daarop het 
vuurwerk dat we allemaal 
gezien hebben. 

Winterse taferelen 
Vandaag maken we onze 
eigen sneeuwpop met 
papier en watten.  
Natuurlijk hopen we ook 
een echte sneeuwpop te 
kunnen maken. 
 
’s Middags gaan we door 
met de winterse sfeer en 
spelen we met elkaar 
gezellige spellen. Met een 
kop heerlijke warme 
chocomelk uit onze eigen 
Koek & Zopie kraam. 

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 
 

Thema: sneeuw & 
ijspret met een 
culinair sausje!  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Winterwonder Plukkebol  
Trek jij vandaag ook jouw 
foute kersttrui aan? 
 
We steken onze handen uit 
de mouwen, we toveren de 
groep om tot 
Winterwonderland en 
bereiden samen onze 
kerstlunch voor… 
 
….en al die lekkere hapjes 
eten we ’s middags 
natuurlijk op! 
 
 

Klaar voor de start…. af! 
Zijn jullie klaar voor de 
Plukkebol kerstrace? 
In groepjes spelen we 
grappige kerstspellen. Of je 
nu wel of niet wint, het gaat 
om de lol! 
 
Vandaag is het de laatste 
dag dat Silvana en Petra bij 
ons werken. We nemen 
afscheid met een ‘drankje’ 
en een taartje en wensen ze 
heel veel geluk in de 
toekomst! 

Fijne kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar! 
Plukkebol is gesloten  
 
 

Speurtocht met 
kerstballen! 
Tijdens het opruimen in de 
kerstvakantie zijn er een 
paar kerstballen verloren. 
Kan jij ze allemaal vinden in 
het Wilhelminapark? 
 
Terug op de BSO warmen 
we weer lekker op met een 
kop warme chocolademelk! 

De Plukkebol Winterspelen 
De winterspelen op 
Plukkebol gaan van start! 
 
We spelen spellen als 
ijsschotsen-tikkertje, 
sneeuwmantikkertje en 
winters buskruit. 
 
Van al dat rennen krijg je 
trek, dus ’s middags staat er 
een heerlijke, winterse 
lunch op je te wachten! 
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Raamstraat Maandag 23/12 
 

Dinsdag 24/12 
 

Woensdag 25/12 tot en 
met Woensdag 1/1 

Donderdag 2/1 Vrijdag 3/1 

Kigo & Kigo+ 
BSO Raamstraat 
 

Thema: sneeuw & 
ijspret met een 
culinair sausje!  

 

Winterwonder Plukkebol  
Trek jij vandaag ook jouw 
foute kersttrui aan? 
 
We steken onze handen uit 
de mouwen, we toveren de 
groep om tot 
Winterwonderland en 
bereiden samen onze 
kerstlunch voor… 
en al die lekkere hapjes 
eten we ’s middags 
natuurlijk op! 
 
Voor de hongerige 
vogeltjes buiten maken we 
een mooi voederbakje. 
 

Afscheids’feestje’ 
We steken onze creatieve 
handen uit de mouwen en 
gaan aan de slag met koffie, 
thee en citroen. Kan je 
hiermee mooie schilderijen 
maken? 
 
Vandaag is het de laatste 
dag dat Silvana en Petra bij 
ons werken. Dit kunnen we 
natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij laten gaan! We 
nemen afscheid met een 
‘drankje’ en een taartje en 
wensen ze heel veel geluk in 
de toekomst! 

Fijne kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar! 
Plukkebol is gesloten  

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. 

Creativiteit met een 
culinair tintje 
We duiken vandaag de 
keuken in en bakken 
heerlijke, winterse 
kaneelbroodjes. 
 
Ook laten we onze 
creativiteit spreken. We 
gaan aan de slag met hout 
en maken we een 
zwaaipapegaai! 
 
 


