
FloreoKids- BSO De Brink

Kerstvakan�e Boomhut
21 december t/m 01 januari

Hierbij het programma van de kerstvakan�e bij de Boomhut. Het thema van deze vakan�e is
“Piekfijne kerst en knallende kurken.”

Soms kunnen we iets afwijken van het programma, bijvoorbeeld door het weer of aantal
aanwezige kinderen. Neem daarom al�jd je fiets en goede schoenen mee.

Maandag 21 december
Kerstmuziek bingo�me!
In plaats van getallen die voorbij komen worden platen gedraaid! Dat
betekent: extra spanning! Weet jij de ar�est en de �tel van het nummer dat
voorbij komt?

Het grote Kerst ren- en zoekspel
Weet je alles over Kerst? Vast niet! In dit spel zi�en enorm simpele vragen
die je echt meteen wel weet, maar ook wel een paar pi�ge! Het gaat niet
alleen om veel weten, maar ook om snel zijn. Doe mee!

Dinsdag 22 december
Lunch maken
Vandaag maken wij een heerlijke uitgebreide lunch met elkaar!

Woensdag 23 december
Bingo kerst
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met kerstmis.
Spannend hoor! Wie hee� er als eerste zijn kaart vol?

Donderdag 24 december
Christmas shopping challenge
We doen een wedstrijdje kers�nkopen. Kijk op je boodschappenlijst, verdien
genoeg geld en koop snel wat je nodig hebt!
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Maandag 28 december
Koekjes bakken
Wij gaan heerlijke gezonde koekjes bakken. Kan jij raden welke ingrediënten
we gaan gebruiken?

Alpen kwartet
Dit kwartet spel kun je spelen als een normaal spel maar ook in een coole
ren variant. Verzamel jij de meeste gletsjers of wintersporten?

Dinsdag 29 december
Levend Party & Co Winteredi�e
Ken jij het spel Party & Co? Dit keer gaan we het levensgroot spelen. En niet
in de 'gewone' variant, maar in de winteredi�e!

Woensdag 30 december
Winter scavenger hunt
We gaan naar buiten en zoeken naar een bevroren plas water, een
naaldboom en nog veel meer typische winterse dingen in de natuur!

Donderdag 31 december
Recycle je kaars
Heb jij nog kaarsvet over van opgebrande kaarsen of een schoon leeg
melkpak? Neem het mee. We gaan zelf kaarsen maken.

Vuurwerk�kkertje
Iets met een lont, een pijl en a�ikken....We leggen het wel uit! Kom gewoon
meedoen en dan knallen we samen het jaar uit!

 


