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Vakantieopvang de Schakel VOL AVONTUUR! 

                                                                                                                

 
Maandag 23-12-2019 : De Schakel vol Avontuur: De winterse 
buitenwereld naar binnen halen. 
Vandaag maken we met zijn alle kerststukjes. Heb je thuis iets 
bruikbaars voor in je kerststukje, neem dit dan mee naar de 
BSO. Verder gaan we gezelschapsspelletjes doen. Heb je een 
leuk spelletje die je thuis graag speelt dan mag je deze 
meenemen. 
Meenemen: gezelschapsspelletjes, iets voor in je kerststukje 

 
 
Dinsdag 24-12-2019:  De Schakel vol Avontuur: De culinaire wereld 
ontdekken 
Vandaag maken we er, zoals altijd, weer een gezellige dag van. Met 
kerst in het vooruitzicht gaan we een lekkere high tea maken. 
Lekkere broodjes, koekjes, cakejes en ook aan gezonde lekkernij 
wordt gedacht. Heb jezelf nog een idee voor een hapje zorg dan dat 
je dit uiterlijk de week voor de vakantie doorgeeft aan de leidsters 
dan kunnen we op tijd de boodschappen hiervoor bestellen.  
Meenemen: Recept voor de high tea (niet verplicht) 

 
 
Woensdag 25-12-2019: Vandaag is het 1ste KERSTDAG 
en zijn daarom dan ook GESLOTEN 
Donderdag 26-12-2019: Vandaag is het 2de KERSTDAG 
en zijn daarom GESLOTEN 
 
 

Vrijdag 27-12-2019:  De Schakel Vol avontuur: op pad in Winter Wonder Land.  
Vandaag wordt een echte ”Winter Wonderland Avontuur dag“! Kleed jezelf dik 
aan want we gaan vandaag naar het winterterras. Zorg dat je je sjaal ,muts en 
handschoenen bij je hebt! 
 LET OP DIT IS VERPLICHT!!!  
Zonder handschoenen mag je het ijs NIET op. Als we in de middag terug komen 
drinken we lekker warme chocolade melk met slagroom en kijken we een echt 
winterfilm dit hebben we wel verdient na een lange tijd op het ijs.  
Meenemen: Eigen schaatsen als je die hebt, HANDSCHOENEN, sjaal en muts, 
Tas, flesje water 



 

 

 
 
Maandag 30-12-2019: De Schakel Vol Avontuur: de wereld van theater 
ontdekken 
Vandaag gaan we ons eigen verhaal verzinnen in de vorm van een 
poppenkastvoorstelling. Als het verhaal is verzonnen, en we weten 
welke personages erin voorkomen, gaan we het met elkaar uitwerken.  
Aan het eind van de dag gaan we de voorstelling uitvoeren voor de 
kinderen van de Hele Dagopvang. 
Meenemen: je fantasie 
 

Dinsdag 31-12-2019: De Schakel Vol Avontuur: Oud en nieuw met 
verassingen. 
De dag van vandaag heeft te maken met de kleur GOUD. Samen met 
de kinderen gaan wij speuren naar oplossingen. Hier gaan de 
kinderen opzoek naar een schatkist. Waar ze vervolgens voor een 
grote verrassing komen te staan!  
Meenemen: Flesje water 

 
 
Woensdag 01-01-2020: Vandaag is het NIEUWJAARSDAG en zijn wij 
GESLOTEN!! 
 
 
 

Donderdag 02-01-2020: De Schakel Vol Avontuur: op pad in de creatieve duurzame wereld: 
Van oud iets nieuws maken 
Allereerst HAPPY NEW YEAR !!!! 
Vandaag op avontuur naar: OLDNEW STYLING  
We zijn allemaal UN1EK en creatief op onze eigen manier. Vandaag gaan we dit ontdekken en 
uitwerken in de winkel aan de van Hogendorplaan genaamd OLDNEW STYLING we kunnen 
daar onze creativiteit kwijt en gaan wat moois maken.  
Als we terug komen maken we ons op voor de 
Nieuwjaarsreceptie. ALLE OUDERS, OPA’S EN OMA’S zijn 
welkom om met ons het nieuwe jaar in te luiden met een 
glaasje prik en een lekkere oliebol. 
 
 
Vrijdag 03-01-2020: De Schakel VOL Avontuur: in de sportwereld 
 

Vandaag lopen we met alle kinderen naar de 
Sport- en Outdoor BSO! 
Daar gaan wij lekker actief aan de slag want, zij 
hebben weer een leuke programma voor ons 
bedacht.  
Meenemen: Flesje water, sportschoenen en 
eventueel sportkleding. 
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