BSO Kerstvakantie programma 2017/2018

Beste ouders/verzorgers,
De kerstvakantie staat weer voor de deur. Wij hopen dat de kinderen
weer gezellig bij ons komen spelen in de vakantie. We gaan allemaal
leuke dingen doen van sporten tot lekker eten. Ook gaan we 2x met de
bus op pad. Op deze dagen vragen wij u rekening te houden met de
vertrektijden van de bus.
Wilt u er ook rekening mee houden dat de kleding van uw kind is
afgestemd op de activiteit?
Wij wensen iedereen alvast fijne kerstdagen en een goed 2018!
Vriendelijke groet,
Het BSO-team

Vrijdag 29 december
winterse activiteiten op Villa Kakel-Bont
Op de locatie Villa-Kakelbont worden er allerlei leuke
winterse spellen georganiseerd. Je kunt denken aan:
ijspegelhangen of vangen, curling, sjoelen en
natuurlijk worden er ook winterse lekkernijen
gemaakt. De kinderen van Villa-Eigenwijs komen
daarvoor gezellig naar Kakel-Bont. U kunt uw kind
wel gewoon weer op de eigen groep ophalen.
Maandag 1 januari
Nieuwjaarsdag
Vandaag zijn wij gesloten. Wij wensen jullie allemaal
een gelukkig en gezond 2018!

Maandag 25 december

Dinsdag 2 januari

Eerste Kerstdag
Vandaag zijn wij gesloten.

Yin en Yang ontspandag
Vandaag gaan we naast ontspannen ook actief bezig
zijn. We dansen de feestdagen er lekker vanaf! Onder
leiding van Nikki van der Laan krijgen alle kinderen
een dans workshop. Dus neem je gymkleding mee. De
rest van de dag gaan we lekker ontspannen.

Dinsdag 26 december
Tweede Kerstdag
Vandaag zijn wij gesloten.

Woensdag 3 januari
winterse activiteiten op Villa Eigen-Wijs
Op locatie Villa-Eigenwijs staan allerlei leuke
winterse spellen op het programma. Je kunt denken
aan: ijspegelhangen of vangen, curling, sjoelen en
natuurlijk worden er ook winterse lekkernijen
gemaakt. De kinderen van Villa-Kakelbont gaan
daarvoor naar Villa Eigen-Wijs. U kunt uw kind wel
weer op de eigen groep ophalen.

Woensdag 27 december
08:15 uur

Christmas after party
Alle buikjes zullen nog wel vol zitten van al het eten
van kerst. Vandaag mag je daarom lekker in je
pyama/chill pak komen. We gaan er een relaxte dag
van maken.

Donderdag 4 januari
Winterspelen op de Sport-BSO
We gaan leuke winter activiteiten doen op de
Sport-BSO. We hopen op sneeuw want dan worden
het pas echte winterspelen. zorg voor sport- en
warme kleding.

Papegaaien/Koala's

10:00 uur

Sjaal van papier
We starten met een lange strook papier. Iedereen
kiest een eigen kleur. Dit moet een sjaal worden,
maar hoe? We tekenen, knippen en plakken en gaan
zelfs een beetje borduren.

10:00 uur

Pom de sneeuwpop
Om de sneeuwbuien een beetje aan te moedigen
maken wij alvast deze mooie sneeuwpop van
pompoms!

14:00 uur

IJsschotsen tikkertje
De rendieren willen ook wel eens een dagje vrij. Ze
springen op ijsschotsen om te ontkomen aan de
kerstman!

Donderdag 28 december
Kidzcity!
Vandaag gaan we met zijn allen naar Kidzcity in
Utrecht. Let op!!!!! De bus vertrekt vanaf
Villa-Eigenwijs om 8.30 uur dus zorg dat uw kind op
tijd is! Hierna zal de bus vertrekken naar
Villa-Kakelbont dus voor deze kinderen vertrekt de
bus om 8.40 uur! Wij zullen rond 17.15 uur terug zijn
op locatie.
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Vrijdag 5 januari
Schaatsbaan Gouda
We hopen natuurlijk dat het ook op natuurijs nog een
keer kan. Maar voor de zekerheid gaan we vandaag
met de bus naar de gezellige schaatsbaan in Gouda.
De bus vertrekt om 9.30 uur op Villa-Kakelbont en
gaat dan vervolgens door naar Villa- Eigenwijs. Zorg
dat uw kind op tijd is! Wij zijn rond 16.00 uur terug
op locatie. Het uitje is inclusief schaatsen.

