Programma kerstvakantie 2020-2021
Rotterdamseweg

Iger
BSO Rotterdamseweg

Thema: sneeuw &
ijspret met een
culinair sausje!

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

Maandag 21/12

Dinsdag 22/12

Woensdag 23/12

Donderdag 24/12

Sneeuwpop met verrassing
Vandaag maken we creatief
onze eigen sneeuwpop.
Uiteraard mag deze mee
naar huis.

Op volle kerst(manrace)….!
Aan wie geef jij graag nog
een kerstkaart? We maken
er zelf een voor een
bijzonder iemand.

Sportieve start van de dag
Even rekken en strekken en
daar gaan we! We beginnen
met een bootcamp in de
gymzaal.

In de kinderkeuken maken
we een speciale cake. Let
maar goed op, want deze
cake heeft een verassing
van binnen!

Als echte kerstmannen
racen we om de kerstboom
heen. Welk team is als
eerste binnen?

Knuffelen bij het Geertje
Vandaag gaan we geitjes
knuffelen, varkens nadoen
en heel veel kroelen.
Aan het einde van de
middag zie je de boer de
geiten & koeien melken
want nee.... melk komt niet
vanzelf in de winkel te
liggen. Trek vandaag je
kaplaarzen aan!

Ook doen we een spel:
kerstmuts op, kerstmuts
af! Wie kent dit? Na
vandaag wil je dit spel elke
dag wel spelen.

Gezellig muziekje op, warme
chocomelk & kerstkoekjes
erbij om goed in de
kerststemming te komen.
We versieren de koekjes
uiteraard zelf.

Kerstkrans met een muts
In de ochtend zoeken we
buiten naar materialen
waar we onze eigen
kerstkrans van kunnen
maken.

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!

Brrr….. nu het steeds
kouder gaat worden, kan
een muts niet ontbreken.
Deze maken we helemaal
zelf.

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 een
heerlijke erwtensoep.

Dit programma is in overleg te
volgen op onze Cornelis Musius
locatie

Knuffelen bij het Geertje
Vandaag gaan we geitjes
knuffelen, varkens nadoen
en heel veel kroelen.
Aan het einde van de
middag zie je de boer de
geiten & koeien melken
want nee.... melk komt niet
vanzelf in de winkel te
liggen. Trek vandaag je
kaplaarzen aan!
Dit programma is in overleg te
volgen op onze Cornelis Musius
locatie

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

Restaurant Plukkebol
opent haar deuren.
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.
Let op: kinderen kunnen
vandaag opgehaald worden
op de Cornelis Musius.
Winterse smikkelcreaties
In de ochtend maken we
onze eigen kerstbal met
stof, naald en draad.
We toveren onze ruimte om
tot een winter wonderland
restaurant. Op de mooie
gedekte tafels eten we de
lekkerste zelfgemaakte
gerechten.

Fijne kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar!
Plukkebol is gesloten

