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Maandag 21 december 
Vandaag is het kerst knutsel dag. We gaan leuke kerstkaarten 

maken, maar ook gezellige kerstslingers en versiersels voor in de 

kerstboom. We gaan het gezellig maken op de BSO. 
     

Dinsdag 22 december 
Sport en spel dag vandaag. We gaan lekker naar buiten. De juffen hebben leuke spelletjes 

verzonnen speciaal voor kerst, rendier tikkertje, sneeuwbal schudden en zelfs een 

speurtocht. 

 

Woensdag 23 december 
Programma onder voorbehoud en word later bekend 

gemaakt. Dit in verband met de corona maatregelen.  

                                                            

Donderdag 24 december 
Je mag in je kerst onesie, kerst pyjama of gezellige kerst trui komen want vandaag gaan we 

lekker kerst lunchen met elkaar. We bereiden samen alles voor en gaan dan gezellig met 

elkaar aan tafel. Iedereen helpt mee om in de kerstsfeer te komen, kerstboom aan, 

kerstmuziek aan…. 

 

Vrijdag 25 december 
Gesloten i.v.m. eerste kerstdag. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
Maandag 28 december  
We gaan de vogels blij maken met pinda slingers die we zelf gaan 

rijgen. Als we daar mee klaar zijn, gaan we nog naar een leuke 

speeltuin in de buurt, welke? Dat bekijken we op de dag zelf, want 

met het weer moeten we ook rekening houden. 

 

Dinsdag 29 december 
Het is lichtjes knutsel dag. In deze donkere dagen gaan we zelf 

een leuk windlichtje of lampion knutselen. Wij zorgen voor alle 

materialen, het enige wat je mee moet nemen is je creativiteit. 

 

Woensdag 30 december 
We willen de aandacht vestigen op de eenzame ouderen, we maken leuke 

kaarten met lieve berichten erin. Deze gaan we bij Argos aan de Soenda laan 

brengen. 

 

                                                                                      

Donderdag 31 december 
Op de laatste dag van het jaar houden we een high-tea. Gezellig 

met elkaar lekkere dingen maken om vervolgens samen op te eten, 

ook oliebollen en kinderchampagne mogen niet ontbreken. 

 

Vrijdag 1 januari 
Gesloten. Nieuwjaarsdag. 


