
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt het programma van de kerstvakantie. Om de dagen zo soepel mogelijk te 
laten verlopen willen wij u vragen om uw kind(eren) vóór 09:30 uur te brengen. 
Aangezien het weer niet helemaal te voorspellen is, is het handig als uw kind(eren) 
een extra tas met reserve kleding mee heeft. Voor het geval dat "#$%. 
 
Als de weersomstandigheden het toe laten kan het zijn dat we ‘spontaan’ met de 
kinderen op stap gaan.  
 
 
Wij vragen u om via KindPlanner op tijd aan ons door te geven wanneer uw 
kind(eren) niet aanwezig zijn. Dit geldt ook voor aanvragen en/of ruilingen.  
Geeft u niets door, dan gaan wij ervan uit dat uw kind aanwezig is.  
 
Wij hopen op een vakantie met mooi weer en een hoop gezelligheid! 
 
 
Groetjes, 
Mizgin, Marije, Lisanne, Vanessa en Hikmet 
 
 
 
 
 
 
 
Adres: Zwaluwstraat 15 
Tel.: 06 52 36 04 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 21 december 
De laatste vakantie van 2020. Een vakantie met feestdagen, Kerstmis! 
Om dit zo fit mogelijk te vieren hebben we verschillende spellen voor 
in de speelzaal. De energie mag er uit! 
Wat leuk is om te krijgen is een kerstkaart. Wat ook leuk is, is om een 
kerstkaart te geven en dan ook nog een zelfgemaakte! Vandaag gaan wij 
onze eigen kerstkaarten maken voor de mensen in De Driemaashave!  
(Er is contact geweest met De Driemaashave.)   
PM’ers: Mizgin en Marije 
 
Dinsdag 22 december 
Waarschijnlijk hebben we allemaal een kerstboom staan thuis. Maakt het, in deze toch wel 
vreemde tijd, gezellig in huis! Op de BSO kunnen we vandaag een kerstboom zagen van 
hout. Deze mag mee naar huis en vindt misschien een mooie plek op je kamer! 
Om de échte kerstboom thuis nóg leuker en persoonlijker te maken, maken we vandaag 
onze eigen kerstbal! 
Hopelijk krijgt deze een mooie plek in de boom thuis "#$% 
PM’ers: Marije, Mizgin en Vanessa 
 
Woensdag 23 december 
Vandaag is BSO De Regenboog gesloten. De kinderen zijn welkom op 
BSO Het Balkon. Kijk voor het programma op www.un1ek.nl 
Adres: Jacob van Heemskercklaan 68 
Tel.: 06 52 36 03 05 
 
Donderdag 24 december 
Vandaag is het kerstavond, de dag voor kerst. Om alvast een 
feestelijk gevoel te krijgen maken we vanochtend onze eigen lunch/High 
Tea. Dit gaan we gezamenlijk (als het weer goed is) als picknick eten in het parkje.  
Zoutdeeg kennen jullie misschien wel? Verschillende dingen moet je dan afwegen en dat 
mogen jullie helemaal zelf doen. Als ze even afgebakken zijn kunnen we de vormpjes nog 
een mooie kleur geven met verf.  
PM’ers: Vanessa en Hikmet 
 
Vrijdag 25 december 
Merry Christmas! 
Wij wensen alle kinderen en  
ouders/verzorgers een hele fijne 
Kerst! 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 28 december 
De laatste week van 2020 is aangebroken. Dit jaar mag er geen 
vuurwerk afgestoken worden, daarom maken wij het vandaag op 
de BSO. Er liggen verschillende knutsel activiteiten klaar. Deze 
hebben allemaal te maken met vuurwerk, zodat we het jaar toch 
een beetje ‘knallend’ af kunnen sluiten.  
PM’ers: Lisanne en Hikmet 
 
Dinsdag 29 december 
Op de BSO kunnen we een bioscoop dag houden. Maar het is natuurlijk 
leuker om naar de échte bioscoop te gaan! Met de busjes gaan we 
naar bioscoop VUE, in Vlaardingen.  
(Dit uitstapje is onder voorbehoud. Mocht het niet door kunnen gaan wordt er een alternatief 
gezocht.) 
PM’ers: Hikmet en Vanessa 
 
Woensdag 30 december 
Vandaag is BSO De Regenboog gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon. Kijk 
voor het programma op www.un1ek.nl 
Adres: Jacob van Heemskercklaan 68 
Tel.: 06 52 36 03 05 
 
Donderdag 31 december 
Dat was het dan. Vandaag is de laatste dag van het toch wel vreemde, 
vervelende jaar 2020. Om deze gezamenlijk maar vooral ook gezellig af 
te sluiten vieren wij vanmiddag alvast Oud en Nieuw. Hoe gaan we dit 
precies doen?  
De champagne wordt geregeld. Voor de hapjes hebben we jullie hulp 
nodig!! 
Hierna tellen we af tot 12:00 uur en wensen elkaar dan (alvast) een 
gelukkig 2021. 
PM’ers: Hikmet en Lisanne 
 
Vrijdag 1 januari 
Happy New Year! 
Wij wensen alle kinderen en ouders/verzorgers een heel mooi, gelukkig  
en gezond 2021! 
 


