
Programma kerstvakantie 2019-2020 
 

 

  

 

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

Donderdag 2/1 Vrijdag 3/1 

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.  
 
’s Middags maken we 
speciale koekjes. Deze zijn 
niet voor onszelf maar voor 
de vogels. Fijn om deze in 
de koude periode een 
extraatje te geven.  

Kinderrestaurant 
Vandaag maken we met z`n 
allen een feestelijke en 
culinaire lunch klaar. De 
groepsruimte toveren we 
om tot een waar restaurant 
met mooi gedekte tafels.  
 
Het lego, kapla, duplo 
winterlandschap 
Alle bouwmaterialen halen 
we uit de kast, we gaan op 
zoek naar lichtjes en 
bouwen met elkaar ons 
eigen winterlandschap. 

Fijne kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar! 
Plukkebol is gesloten  
 

Schaats je rot!  
Vroeg uit de veren! 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! ’s Middags 
maken we vuur en bereiden 
we erwtensoep. 

Op naar het Museum 
Maak je eigen skelet of 
ontdek dat je een 
museuminspecteur bent.  
 
Op deze spannende plek 
kun je lab-activiteiten doen, 
science shows beleven en 
naar een tentoonstelling 
gaan. We gaan vandaag  
naar het Museon.  
 
LET OP: uiterlijk om 09:00 
uur aanwezig zijn!  

Plik 
BSO Rotterdamseweg 
 
Thema: sneeuw & 
ijspret met een 
culinair sausje!  
 

 
  

Winterse creaties 
In de ochtend maken we 
onze eigen kerstbal met 
stof, naald en draad.  
 
We maken vandaag ook 
een heerlijke winterse 
soep. Denken jullie mee 
welke winterse groentes 
hier niet in mogen 
ontbreken?  

Kinderquizrestaurant 
Vandaag maken we met z`n 
allen een feestelijke en 
culinaire lunch klaar. De 
groepsruimte toveren we 
om tot een waar restaurant 
met mooi gedekte tafels.  
 
In de middag doen we een 
gezamenlijke muziekquiz. 
Kun jij de titel raden van het 
nummer, het nummer 
verder afzingen, wat is de 
tophit volgens jullie van 
2019  en welk dansje past er 
het beste bij. 

Fijne kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar! 
Plukkebol is gesloten  

Schaats je rot!  
Vroeg uit de veren! 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! ’s Middags 
maken we vuur en bereiden 
we een heerlijke 
erwtensoep. 

Op naar het museum 
We maken kennis met Otzi 
the Iceman, de ijsmummie 
uit de Alpen. We krijgen 
een detective training om 
het verdwenen voorwerp 
terug te vinden.  
 
Op deze spannende plek 
kun je lab-activiteiten doen, 
science shows beleven en 
naar een tentoonstelling: 
Op naar het Museon.  
 
LET OP: uiterlijk om 09:00 
uur aanwezig zijn! 


