
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

‘Christmas Time’ 

Kerstvakantie 2020 

Lieve Allemaal,  

Wat is de tijd toch weer snel gegaan want de kerstvakantie staat weer voor de deur!  

Dit keer met het thema ‘Christmas Time’. Tijdens deze kerstvakantie maken we er met elkaar een 

gezellige kerst van! Spelen we het sneeuwballen spel en gaan we op een sportieve en creatieve manier 

het nieuwe jaar in!  

 

Helaas hebben wij nog steeds te maken met het coronavirus. Alle activiteiten buiten de deur zullen dus 

ook ondernomen worden met in achtneming van enkele maatregelen. Dit doen wij volgens de richtlijnen 

van het RIVM. Het kan dus zijn dat sommige activiteiten aangepast worden op het moment dat het 

RVIM dit van ons vraagt. Tijdens deze kerstvakantie zullen wij geen uitstapjes maken met het busje. Wij 

blijven in de buurt van school zodat wij snel weer op locatie kunnen zijn als het ‘te druk’ wordt. 

 

Zien wij jullie in de kerstvakantie? 

Kelly Verboon, Lisanne van den Berg, Saskia Chuttoo, Suzanne Laros en Lisanne Stijnen  

Geef je snel op! (Let op: vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari zijn wij gesloten!)  

 

Wij zijn open op:  

Week 1: maandag 21 december, dinsdag 22 december,  

woensdag 23 december en donderdag 24 december.  

Week 2: maandag 28 december, dinsdag 29 december,  

woensdag 30 december en donderdag 31 december.  

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Voor vragen en/of andere bijzonderheden kun je ons altijd bellen op het volgende  
telefoonnummer: 06-48506079.  

 

Kerstvakantie week 1 

Maandag 21 december 
Kerst is natuurlijk niet compleet zonder een heuse 
kerstboom. Wij willen deze kerstvakantie met elkaar daarom 
ook starten door op een creatieve manier aan de slag te gaan 
met behulp van twee echte timmermannen om een houten 
kerstboom te maken voor op de BSO. Hiervoor zullen wij zelf 
de planken op maat moeten zagen. Gebruiken wij spijkers 
om de zelfgemaakte versiering aan op te hangen en verven 
de boom natuurlijk in een mooie groene kleur! Help jij mee 
de BSO kerstproef te maken?  
 

Wie werken er vandaag? Lisanne v/d Berg en Lisanne Stijnen 
Kledingadvies: oude kleding dat vies mag worden.  

 
 
 
 
 

IKC Kethel BSO- Vakantieopvang  
Lindeijerstraat 14, 3121 JB Schiedam 

 
- Wilt u tijdig uw kind(eren) aanmelden voor de vakantieopvang zowel via Kindplanner als 

doorgeven aan de PM’er. 
- Om het vakantieprogramma zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat alle activiteiten 

die gepland staan uitgevoerd kunnen worden, vragen wij uw kind(eren) uiterlijk om 9.30 
uur te brengen. Met eventuele uitstapjes streven wij er naar om uiterlijk rond 16.00 uur 

terug te zijn op locatie. 
- Wij streven ernaar om alle uitstapjes door te laten gaan, maar als het door 

omstandigheden niet mogelijk is, zal er een passend alternatief worden aangeboden. 
- De activiteiten zijn onder voorbehoud van het kindaantal, weer en andere externe 

factoren. Het kan dus voorkomen dat activiteiten gewisseld worden van dag.  
- Tijdens de BSO-vakantieopvang wordt het drinken, tussendoortjes en de lunch verstrekt 

door de BSO. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dinsdag 22 december  
In de donkere dagen voor kerstmis, willen wij met elkaar een 
lichtje maken, zodat je deze thuis gezellig kan aanzetten als 
het donker wordt. Het lichtje dat wij gaan maken wordt extra 
gezellig met allemaal vrolijke kleurtjes. In de middag gaan wij 
een appelflap maken als tussendoortje en deze gelijk lekker 
opeten. Hiervoor gaan wij zelf de appels snijden en vouwen 
wij dit in het bladerdeeg.  
 
Wie werken er vandaag? Lisanne v/d Berg en Lisanne Stijnen 
 

Woensdag 23 december  
Vandaag willen wij de dag starten met het maken van 
kerstkaarten. Aan wie geef jij jouw zelfgemaakte kerstkaart en 
voor wie schrijf je een lief berichtje? In de middag is het tijd 
voor beweging en gaan wij met elkaar naar Fort Drakensteijn in 
het Beatrixpark. Er is van alles te doen in deze speeltuin; 
klimmen en klauteren op één van de vele klimtoestellen of even 
kijken bij de dieren in de kinderboerderij. Wij zijn rond 16.00 
uur weer op locatie.  

 
Wie werken er vandaag? Lisanne v/d Berg + inval  
Kledingadvies: oude kleding  
 
Donderdag 24 december  
Geen kerstfeest zonder kerststerren! De ster is het onmiskenbare 
symbool van kerst en daarom kunnen kerststerren bij ons niet 
ontbreken. We gaan met een speciale vouwtechniek aan de slag 
en maken de mooiste sterren van de hemel. In de middag gaan 
we met elkaar een lekkere kerstlunch voorbereiden en deze aan 
een mooi gedekte tafel eten. Daarna is het tijd voor ontspanning 
met een ‘feel good’ kerstfilm.  
 
Wie werken er vandaag? Lisanne v/d Berg + inval 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Kerstvakantie week 2 

 
Maandag 28 december 
Vogels die niet wegtrekken of hier overwinteren, vinden in de winter 
met moeite voedsel. Er zijn veel minder zaden, bessen, insecten of 
slakken. Wij willen die vogels helpen met het zoeken naar voedsel 
door zelf vogelvoer te maken. Zo kunnen wij pinda’s aan een ketting 
rijgen en met pindakaas en vogelvoer iets lekkers maken voor de 
vogels. Daarna is het tijd om iets lekkers voor onszelf te halen. Wij 
gaan naar de oliebollenkraam op Spaland en verwennen onszelf met 
een heerlijke oliebol. Wanneer het weer dit toelaat willen wij naar 
een speeltuin in de buurt. Wij zijn dan rond 16.00 uur weer op locatie.  
 
Wie werken er vandaag? Lisanne v/d Berg en Lisanne Stijnen 

 
 
Dinsdag 29 december 
Vandaag spelen wij met elkaar een supergezellige kerstbingo. Met de kerstbingo 
komt alles voorbij wat met kerst te maken heeft. Van kerststal tot kerstbal en 
kerstboom! Hierbij horen natuurlijk leuke prijsjes die je kunt winnen. In de middag 
willen wij met elkaar kerstkoekjes bakken en versieren. Tussendoor is er genoeg 
ruimte om lekker te bewegen op kerstmuziek en zingen we de kerstliedjes 
luidkeels mee! Wij sluiten de middag af met een wedstrijdje ‘kerstkransje 
happen’. 

 
Wie werken er vandaag? Lisanne v/d Berg en Lisanne Stijnen 
 

 
Woensdag 30 december 
Bijna is het zover en dan luiden wij het nieuwe jaar in! Dat gaan wij op een creatieve manier met 
elkaar doen. We maken op een groot doek, spetterend vuurwerk met de mooiste kleuren verf! En 
kunnen zo knallend het nieuwe jaar in gaan! In de middag is er ruimte om kerstspelletjes te spelen 
met elkaar, het kerstballen dobbelspel kan daarbij natuurlijk niet ontbreken. Wanneer het weer dit 
toelaat gaan wij de dag afsluiten in de natuurspeeltuin vlakbij school. Dan zijn wij rond 16.00 uur 
weer op locatie. 
 
Wie werken er vandaag? Lisanne Stijnen + inval 
Kledingadvies: oude kleiding  
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Donderdag 31 december  
Fit het nieuwe jaar in! Op deze oudejaarsdag gaan wij 
flink aan de bak, om straks fit het nieuwe jaar in te 
gaan. Dit doen wij door het ‘grote sneeuwballen spel’ te 
spelen in de gymzaal. We spelen allerlei leuke spelletjes 
waarbij je conditie, uithoudingsvermogen en snelheid 
op de proef worden gesteld. Wij sluiten de BSO 
vakantieopvang af met een heus Nieuwjaarsbal. Waar 
wij met elkaar alvast gaan proosten en dansend het 
nieuwe jaar in gaan.  

 
 
 

Wie werken er vandaag? Lisanne Stijnen + inval  
Kledingadvies: sportkleding en mooie kleren voor het nieuwjaarsbal 

 


