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Hallo allemaal,

Welkom in de eerste week van de kerstvakan�e, waarbij we teruggaan naar het jaar 1922.
we gaan oud Hollandse poffertjes bakken en ontdekken pindakaas. we gaan natuurlijk nog
veel meer leuke winterse spelletjes doen

Na het Nieuwjaars weekend maken we een grote stap 2022 in en gaan we aan de slag met
ontspannende winter yoga en andere leuke spellen. we gaan bijvoorbeeld tollen maken.

Deze kerstvakan�e wordt... De winter van '22!

22 winterse groetjes van het BSO-team

Maandag 27 december
1922

Oud Hollandse poffertjes
Poffertjes zijn een soort kleine pannenkoekjes, maar zoeter en dikker omdat ze
rijzen. Het is echt leuk en lekker om te maken!

Kerstbalrace
We spelen verschillende spelletjes met een plas�c kerstbal. Lukt het jou om de
kerstbal naar de overkant te brengen? Of om de juiste kleur kerstbal te
verzamelen?

Dinsdag 28 december
1922

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!

Winterlandschap - Varia
We gaan een winterlandschap maken. Welke manier lijkt jou het leukste? Met je
handen verven, met een wa�enstaa�e of toch liever van papier? Kies er eentje uit
en ga aan de slag!

Vrijdag 31 december
1922

Kinderchampagne
We gaan op sjiek vandaag en maken onze eigen kinderchampagne! Compleet met
echte bubbeltjes, in een mooi champagneglas. Proost!

 



FloreoKids- BSO Het Koetshuis

kerstvakan�e 4+
27 december t/m 07 januari

A�elballonnenspel
Doe mee met dit grappige spel waarin we samen a�ellen, de ballonnen kapot
prikken en de opdrachten voltooien. Het lijkt net echt oud en nieuw!

Donderdag 30 december
1922

Oud Hollandse Spelen
Koekhappen, spijkerpoepen.. we gaan het allemaal doen �jdens deze oude spelen.
Deze spellen worden al heel lang gespeeld, en het blij� leuk! Doe je ook mee?

De ontdekking van de pindakaas
We leren waar pindakaas vandaan komt en hoe je dit eigenlijk maakt. Want wist je
dat pindakaas eigenlijk helemaal niet Nederlands is?! Helaas pindakaas!

Maandag 3 januari
2022

Nieuwjaarsbingo
We spelen bingo met plaatjes die horen bij nieuwjaarsnacht. Wie knalt er als eerste
zijn kaart vol?

Rendieren zoektocht
Ga buiten op zoek naar glurende rendieren en plak er zelf één op het raam.
Hoeveel vind jij er in jouw buurt? Kleur hun neuzen in op de afstreepkaart!

Dinsdag 4 januari
2022

Indoor snowball games
We gaan spelen met sneeuwballen! Ja, echt waar! We gebruiken zelfgemaakte
sneeuwballen, zodat we nu ook binnen met sneeuw kunnen spelen. Cool toch?!

Vogelvoederke�ng maken
Heb je vogels in de tuin en wil je deze graag daar houden? Dan kun je de vogels
voeren met voer uit de winkel, maar je kunt ook zelf een voederslinger maken.

Donderdag 6 januari
2022

Jaar van de �jger
Maak een tof 3D-dieren schilderij met enkel en alleen een eierdoos en wat karton.

 



FloreoKids- BSO Het Koetshuis

kerstvakan�e 4+
27 december t/m 07 januari

Google 3D-dieren
Een �jger, T-Rex of paard in de BSO? Google zorgt ervoor dit het lukt! Doe je mee
met deze toffe opdrachten? Het is echt bij de beesten af...!

Vrijdag 7 januari
2022

Winteryoga
We gaan lekker ontspannen �jdens deze winteryoga. Yoga met een winters �ntje:
genieten!

Eskimo estafe�e
Je vaardigheden op het gebied van overleven wordt op de proef gesteld. Kun je jagen, vissen vangen, sporen
zoeken en je warm genoeg kleden voor het Noordpool klimaat?

 


