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Maandag 23 december 
Op maandag nemen wij de metro want wij gaan een 
winterwandeling maken. Waar brengt de metro ons 
naartoe? 
Meenemen: extra kleding, broodtrommel, waterfles en 
eventueel laarzen 
LET OP! Laat voor 10 december weten of uw kind komt 
i.v.m. het bestellen van de kaarten voor de metro.   
 
Dinsdag 24 december 
Deze dag staat in het teken van kerst! Wij gaan kerststukjes, kerstkaarten en kerstkoekjes 
maken. 
Meenemen: kookschort 
 

 
Woensdag 25 december 
Op eerste kerstdag zijn wij gesloten. 
 
Donderdag 26 december 
Op tweede kerstdag zijn wij gesloten. 
 
 

 
Vrijdag 27 december 
Vandaag doen we mee aan een workshop. Wij gaan hier wel een stukje voor rijden want 
het is de Intratuin in Rhoon.  
Wij maken ook een wandeling door de Intratuin want die is omgetoverd in een winter 
wonderland.  
Meenemen: broodtrommel en een flesje water 
 



 

 

 
  

Vakantieopvang groep  

Pimpelmeesjes  (6 - 8 jaar)   
Goudsesingel 100 

3135 CC Vlaardingen 
Tel: 06-42886367 

 
 

 
Maandag 30 december 
Feest in eigen stad. Van solderen naar het kinderkookcafé weer 
door naar glas graveren daarna naar het schilderen en ga zo maar 
door! Je kan het  allemaal doen bij Jeugdstad.  
 Meenemen: broodtrommel, flesje water en een plastic         

    tas waar alle creaties in kunnen.   
    

 
Dinsdag 31 december 
RELAX-NETFLIX-EAT-REPEAT! Wat is er fijner dan heerlijk relaxen voor dat alle feestdrukte 
losbarst? Vandaag staat in het teken van niks hoeft en alles mag. Nou ja, bijna alles! Kom 
lekker in je pyjama.  
 
Woensdag 1 januari 
Op nieuwjaarsdag zijn wij gesloten. 
 

 
Donderdag 2 januari 
Tijd voor een nieuwjaarsfeestje. Kom in je leukste of gekste 
outfit naar de BSO toe. 
Als jullie daar zin in hebben kunnen jullie ook geschminkt 
worden. Weet jij al wat je wilt worden? Nog niet? Bedenk dat 
vast maar wat of neem een voorbeeld mee! 

 
 

Vrijdag 3 januari 
Ben je ook zo dol op de winter met zijn sneeuw en ijs? Heerlijk schaatsen en warme 
chocolademelk drinken! Op vrijdag gaan wij lekker naar ’t Hof om dat allemaal te doen. 
Meenemen: Broodtrommel, flesje water. Neem handschoenen mee want deze zijn 
verplicht voor op de schaatsbaan! 


