
 

  

  
  

  

  

  

……………………..…. WIST U DAT…………………………   

● De kerstvakantie van dinsdag 27 december tot en met vrijdag 6 januari is.   

● Het thema van de vakantie BSO is: Winterwonderland!  

● Wij weer een leuk programma hebben voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.   

● Wij in het programma rekening houden met de 7- en 7+ kinderen   

● Wij i.v.m. onze activiteitenplanning het liefst zo snel mogelijk van u willen weten of uw kind 

wel/niet naar de vakantieopvang komt. Dit moet u zelf aangeven in het ouderportaal van Un1ek.   

● Wij het zeer op prijs stellen als u uw kind op tijd afmeldt in Kindplanner.   

● Wij in het programma i.v.m. activiteiten vermelden hoe laat uw kind aanwezig moet zijn op locatie 

en wanneer wij weer terug zijn op locatie.   

● Uw kind iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje mee moet nemen. Ook als dit niet 

vermeld staat op het programma!   

● Wij alleen maar kinderen meenemen tijdens zwemactiviteiten als zij in het bezit zijn van tenminste 

een A-diploma.   

● Uw kind elke dag een set droge kleding mee moet nemen.   

● Wij water/thee en gezonde snacks als tussendoortje aanbieden aan de kinderen.   

● Wij deze vakantie ook uitstapjes hebben met het Un1ek busje.  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

Maandag 26 December :   

Vandaag zijn wij gesloten i.v.m. 2de kerstdag. Wij wensen u een hele fijne kerstdag.   

  

Dinsdag 27 December :   

Kan jij goed je evenwicht bewaren? Dit mag je namelijk vandaag laten zien op de schaatsbaan. Trek 

je schaatsen aan… en gaan… vergeten jullie je handschoenen niet?   

  

 
Woensdag 28 December :   

Wij beginnen de dag met het maken van een heerlijke verse groente soep.   

Om vervolgens een actieve wandeling door de wijk te maken op zoek naar foto’s, kan jij alle foto’s 

vinden van de speurtocht? Na de wandeling gaan wij ons opwarmen met onze zelf gemaakte 

groentesoep.   

Als afsluiter van deze dag gaan wij een aftel klok knutselen zodat je tijdens oud en nieuw kan gaan 

aftellen met je eigen gemaakte klok, hoe leuk is dat!   

  

Donderdag 29 December :  

Weet jij misschien hoe je het beste een vuurpijl kan knutselen? Wat heb je daar allemaal voor nodig?  

Wij gaan namelijk onze eigen vuurpijl knutselen.  

De meeste kinderen zijn er dol op…. Pizza! Vandaag gaan wij een mini pizza maken die je zelf mag 

beleggen.   

Je kan vrolijke gezichtjes maken van je favoriete groente,  vlees en 

fruit…. Wij gaan de pizza’s heerlijk als lunch eten.  In de middag is het 

bingo tijd,  wij gaan namelijk een winter bingo doen.   

Er zulle mooie prijzen te winnen zijn.   

Vrijdag 30 December :   

De 1e week van de kerstvakantie zit er alweer op! Wij gaan deze dag 

afsluiten in de beestenboel.  Maandag 2 januari:  

Het is oud en nieuw geweest en daarom willen wij vandaag extra feest vieren  om 

leuk het nieuwe jaar in te gaan met de BSO.   

We gaan in de ochtend hapjes maken voor het feest.   

In de middag hebben we het galafeest. Dus trek je mooiste kleren maar aan!  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

Dinsdag 3 januari:  

Vandaag gaan we gezonde smoothies maken. Je mag je beker versieren als een sneeuwpop, want de 

smoothie wordt wit. In de middag gaan we iglo-golf spelen. Welk team krijgt de meeste punten?   

Woensdag 4 januari:    

In de ochtend gaan we zelf kaarsen maken. Na de lunch gaan we 

met zijn allen meedoen aan de Oud-Hollandse winterspelen.  

Donderdag 5 januari:  

Omdat we nog in het thema Winter Wonderland zitten, gaan wij  

vandaag sneeuwvlokjes van ijsstokjes maken. Je mag ze natuurlijk zelf versieren zoals je wilt. Voor de 

lunch gaan we samen pannenkoeken bakken!  

Vrijdag 6 januari:  

Om de vakantie goed af te sluiten gaan we vandaag naar 

Skate Fever in Rotterdam! We nemen vanaf de BSO 

lunch mee en zijn om (17.00?) weer terug.  

  

  

  


