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Bopo & Praan
BSO Raamstraat

Thema: sneeuw &
ijspret met een
culinair sausje!

Maandag 21/12

Dinsdag 22/12

Woensdag 23/12

Ho, ho, ho!
Vandaag starten we de dag
rustig en steken we onze
handen uit de mouwen! We
maken een rendier van een
bloempot. Weet jij nog niet
hoe dat eruitziet en hoe dat
precies moet? Dan ga jij dat
vandaag helemaal zelf
uitvinden!

Speurtocht met kerstballen!
Tijdens het versieren van de
kerstbomen zijn er een paar
kerstballen verloren. Kan jij
ze allemaal vinden in het
Wilhelminapark?

Kerst kokkerellen en
kerstschat.
In de ochtend gaan we iets
maken in de keuken, maar
dat blijft nog een verrassing.
Het wordt in ieder geval
smullen geblazen!

‘s Middags zullen wij leuke
spelletjes doen. Eén
daarvan is rendiertikkertje.
Ken jij dit spelletje al?

Octa & Walui
BSO Raamstraat

Thema: sneeuw &
ijspret met een
culinair sausje!

Eigen kerstboom
ontwerpen en… maken!
We gebruiken materialen
uit de natuur, zoals takken,
bladeren en kastanjes.
Met onze Kapla-architecten
bouwen we een mega
Kapla kerstboom. Wie
bouwt er mee?
Om te smullen bij de lunch,
maken wij worstenhartjes.
Echt Lekker!

Gooi jij altijd je lege wc
rollen weg? Zonde! Van lege
wc rollen kun je hele leuke
knutselwerkjes maken, zoals
een sneeuwpop. Hier gaan
we vanmiddag mee aan de
slag.

Lichtjes voor de kerstsfeer!
Vandaag maken we
kerstlampionnen van
kartonnen melkpakken.
Laat je licht maar schijnen!
Jummie, jammie!
kerstpudding bakken en
opeten met een kopje thee
erbij. Even bijkomen op
Plukkebol van alle
Kerstdrukte!

In de middag gaan we op
zoek! Er schijnt ergens een
kerstschat verstopt te zijn!
Kan jij hem vinden?

Donderdag 24/12
Winterwonder Plukkebol
Trek jij vandaag ook jouw
foute kersttrui aan?

Vrijdag 25/12
t/m Maandag 1/1
Fijne kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar!
Plukkebol is gesloten

We steken onze handen uit
de mouwen, maken een
mooi kerststukje, we
toveren de groep om tot
Winterwonderland en
bereiden samen onze
kerstlunch voor…
….en al die lekkere hapjes
eten we ’s middags
natuurlijk samen op!

Kerst kokkerellen en
kerstschat.
In de ochtend gaan we iets
maken in de keuken, maar
dat blijft nog een verrassing.
Het wordt in ieder geval
smullen geblazen!
In de middag gaan we op
zoek! Er schijnt ergens een
kerstschat verstopt te zijn!
Kan jij hem vinden?

Kerst Bingo!
Noem je nummer en vul je
kaart…….. Bingoooo!
Een glaasje kinder-glühwein
erbij en winnen maar. Wat
een gezelligheid!
We bereiden ook samen
onze kerstlunch voor…
….en al die lekkere hapjes
eten we ’s middags
natuurlijk samen op!
Trek jij vandaag ook jouw
foute kersttrui aan?

Fijne kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar!
Plukkebol is gesloten

Programma kerstvakantie 2020-2021
pagina 2 van 2
Raamstraat

Kigo & Kigo+
BSO Raamstraat

Thema: sneeuw &
ijspret met een
culinair sausje!

Maandag 21/12

Dinsdag 22/12

Roulatieochtend en vuur!
Op de groep staat iets op
uitbarsten, weet jij wat het
is? En durf je een kijkje te
nemen?

Dolle Delftse Hout dag!
In de ochtend fietsen we
met zijn allen naar het
Delftse Hout, dus neem je
fiets en oude kleren mee!

In de ochtend hebben we
allerlei activiteiten klaar
staan. Er is bijvoorbeeld een
escape room, kan jij binnen
de tijd ontsnappen? Je kan
ook je eigen juwelen
ketting of armband maken,
wauw!

In het Delftse Hout gaan we
allerlei spelletjes spelen
zoals: kerstballen roof,
Rudolfstaart tikkertje en
kerstmannenvoetbal.

In de middag gaan we ons
eigen vuur maken op het
voorplein. Lekker warm en
ook lekker! Want je kan je
eigen marshmallows erin
opwarmen!

In de middag hebben we
een speurtocht, kan jij alle
kerstballen vinden en het
geheim van Kerstmis
ontrafelen?

Woensdag 23/12
Kerst kokkerellen en
kerstschat.
In de ochtend gaan we iets
maken in de keuken, maar
dat blijft nog een verrassing.
Het wordt in ieder geval
smullen geblazen!
In de middag gaan we op
zoek! Er schijnt ergens een
kerstschat verstopt te zijn!
Kan jij hem vinden?

Donderdag 24/12
Alpine Sport en bioscoop
Trek jij vandaag ook jouw
foute kersttrui aan?
Neem vandaag je fiets mee
want we gaan op stap. We
gaan bij Alpine Sport
sleeën, tuben, trampolinespringen en nog veel meer!
Dat belooft een dag vol
(sneeuw)pret te worden!
In de middag bouwen we in
Kigo onze eigen heuse
bioscoop! Uiteraard gaan
we hier een toffe kerstfilm
kijken onder het genot van
zelfgemaakte popcorn.
Smullen!

Vrijdag 25/12
t/m Maandag 1/1
Fijne kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar!
Plukkebol is gesloten

