
 

 
Groep: Goudhaantjes        
 
Maandag 24-12-2018 
Wat gaan we doen vandaag? Klaar voor de start….. af! Start jij net zo snel als 
Sven Kramer of ben je meer een kunstrijd(st)er en draai jij je hand niet om voor 
een dubbele axel. Vandaag kan jij jouw schaats skills  
laten zien op de Ijsbaan in Rotterdam  
                                             
Meenemen: evt schaatsen, rugzak met flesje water.                           
Tip: neem je handschoenen mee deze zijn verplicht. 
Wie werken er vandaag? Marleen 
 
Dinsdag 25-12-2018 
Eerste Kerstdag. Vandaag zijn wij gesloten. 
 
Woensdag 26-12-2018 
Tweede Kerstdag. Vandaag zijn wij gesloten. 
 
Donderdag 27-12-2018 
Wat gaan wij doen vandaag? Na twee feestdagen vol met lekker eten en drinken gaan we 
lekker bewegen op de ramp, halfpipe of een kom. Waar kun je dat beter doen dan in 
Skateland Rotterdam 
Meenemen: evt je eigen stuntstep en bescherming, rugzak en een flesje water 
Wie werken er vandaag? Marleen 
 
Vrijdag 28-12-2018 
Wat gaan wij doen vandaag? Vandaag een cadeautje in het donker.. Nadat we eerst onze 
eigen popcorn hebben gebakken gaan we naar de Vue bioscoop in Vlaardingen. Word het een 
lach,-familiefilm of een echte tranentrekker de keuze is aan jullie. 
Meenemen: Rugzak met een flesje water 
Wie werken er vandaag? Lucienne   
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Groep: Goudhaantjes        
 
Maandag 31-12-2018 
Wat gaan wij doen vandaag? Wat is er gezelliger om het jaar 2018 traditioneel af te sluiten 
met oliebollen en appelflappen te bakken. Om deze vervolgens uit te kunnen delen aan alle 
papa’s en mama’s die ’s middags van harte welkom zijn om jullie lekkernijen te kunnen 
proeven onder het genot van een heerlijke kinderchampagne en schitterend vuurwerk. Zo 
gaan we echt knallend het jaar uit 
Meenemen: eventueel een kookschort. 
Wie werken er vandaag? Marleen                                                                                    
 
Dinsdag 01-01-2019 
Nieuwjaarsdag. Vandaag zijn wij gesloten. 
 
Woensdag 02-01-2019 
Wat gaan wij doen vandaag? Dikke jas aan, muts op, sjawl om, handschoenen en goede 
warme wandelschoenen aan. Je bent nu helemaal ingepakt en klaar voor een heerlijke 
winterwandeling in het Klauterwoud. Om vervolgens bij terugkomst op de BSO met rossige 
wangen te genieten van een warme chocolademelk. 
Meenemen: Rugzak en een flesje water. 
Wie werken er vandaag? Lucienne 
 
Donderdag 03-01-2019 
Wat gaan wij doen vandaag? Om het jaar 2019 goed te beginnen nemen we vandaag een 
frisse nieuwjaarsduik in het zwembad.  
Spring jij met ons mee het nieuwe jaar in??   
Meenemen: Je fiets, rugzak met handdoek en zwemkleding en een flesje water. 
Wie werken er vandaag? Dominic 
 
Vrijdag 04-01-2019 
Wat gaan wij doen vandaag? Spannend en spectulair een balletje slaan in het donker. Het 
thema is World of Fantasy, ontmoet vliegende draken, vreemde wezens en giant candy. Sla jij 
vandaag een hole in one tijdens het glow in the dark midgetgolfen in Schiedam? 
Meenemen: Je fiets, rugzak en een flesje water. 
Wie werken er vandaag? Dominic 

 


