
 

 

  
‘Winterpret’ 

 
De bomen worden steeds kaler, de dagen worden korter en het wordt ook steeds weer 
kouder. Daarom gaan we het op de bso extra gezellig maken deze vakantie! Wij zullen met 
elkaar weer leuke activiteiten gaan zowel binnen als buiten. Denken jullie daarom aan een 
extra setje schone kleding in je tas? En misschien ook je sjaal en handschoenen? Want het 
zal wel koud worden! 
 
 
Wij zijn open op:   Maandag 23 december 
     Dinsdag 24 december 
     Maandag 30 december 
     Dinsdag 31 december 
     Donderdag 2 januari 
 
Wij zijn te bereiken op:  0648506079 
 
 
 

Wij hebben er zin in! Groetjes bso Kethel 
 

 
 
 



 

 

Maandag 23 december: 
Vandaag staat er een heel leuk uitstapje op het programma! Het zomerterras kennen jullie 
vast wel allemaal, maar wisten jullie al dat er dit jaar voor het eerst ook een winterterras 
is?! Wij gaan daar met elkaar vandaag een kijkje nemen. Hier is onder andere ook een 
schaatsbaan te vinden. Kunnen jullie ook al schaatsen? Dit willen wij dan wel graag zien! 
Heb je thuis zelf schaatsen? Dan mag je deze meenemen. Vergeet je jezelf niet warm aan te 
kleden? Op het winterterras/schaatsbaan zijn handschoenen verplicht. We verwachten 
rond 16:30 weer terug te zijn bij de bso. 
 
Wie werken er vandaag? Lisanne van den Berg-Seij en Delano de Koning 
 
 
 
 

Dinsdag 24 december: 
Ook vandaag hebben wij een leuk programma voor jullie gemaakt. We beginnen in de 
ochtend lekker rustig; er is tijd om te knutselen, te lezen of om lekker buiten te spelen. Aan 
het einde van de ochtend willen wij met jullie naar het Beatrixpark lopen om te gaan 
picknicken! Wie weet is dat in de winter net zo leuk? Na de picknick is er nog alle tijd om 
daar ’s middags in de speeltuin te spelen. Wij gaan wel op tijd weer terug naar de bso 
omdat het die avond Kerstavond is! We zijn dan rond 16:00 weer terug bij de bso.  
 
Wie werken er vandaag? Lisanne van den Berg-Seij en inval vanuit de flexpool 
 
 
 

 
 

 



 

 

Maandag 30 december: 
Vandaag staat er weer een leuk uitstapje op het programma! We vertrekken in de loop van 
de ochtend met de tram en de bus naar Jeugdstad in Vlaardingen. Er is daar van alles te 
doen! Er is een springkussen, je kunt koken, glas graveren, er is een circusschool, je kunt er 
verschillende proefjes doen, knutselen, klimmen, schilderen, timmeren en solderen. We 
blijven daar tot een uur of 15:30 en verwachten dan rond 16:30 weer terug te zijn bij de 
bso. 
 
Wie werken er vandaag? Kim Baas en Delano de Koning 
 

Dinsdag 31 december 
Vandaag is het de laatste dag van het jaar 2019. Daarom blijven wij vandaag lekker op de 
bso en maken wij er een rustige en gezellige dag van. We kunnen met elkaar knutselen, 
bakken, film kijken, buitenspelen, zelfstandig spelen, lezen of verven. Misschien is het leuk 
om een vuurpijl te knutselen? Ook halen we een lekkere oliebol met elkaar want dat hoort 
wel echt bij oud&nieuw! In ieder geval laden wij vandaag lekker op voor ’s avonds zodat we 
knallend het nieuwe jaar in kunnen! 
 
Wie werken er vandaag? Sharon Dania en inval vanuit de flexpool 
 

Donderdag 2 januari 
In de ochtend gaan we met elkaar knutselen over de winter. Wie maakt er de grappigste en 
stoerste sneeuwpop?! Ook gaan we met elkaar even lekker ravotten in de natuurspeeltuin. 
Uiteraard is er tussendoor alle tijd om te tekenen, te lezen, buiten te spelen, spelletjes te 
doen, een film te kijken of om lekker te knutselen. 
 
Wie werken er vandaag? Lisanne van den Berg-Seij en inval vanuit de flexpool 
 

 
 


