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Piekfijne kerst - Baluga's
Ho-Ho-Ho allemaal!
Pak de Kerstboom van zolder en begin maar alvast met oude sokken te
sparen… We pimpen onze Kerstsokken, gaan rocken op onze sokken tijdens
het Kerstsokkendisco en brengen een bezoekje aan de geheime kamer van de
Kerstelf en Alpine Sports. Dagelijks brengen we een bezoek aan BSO Delftse
Tennis Bond. Deze en nog veel meer piekfijne activiteiten zijn te vinden in dit
Kerstprogramma! Kom jij deze vakantie met ons meevieren?
Kickergroetjes,
Freya

Maandag 21 december
IJssculptuur

Hoe wordt ijs gemaakt? Waarom is ijs zo helder? Voordat we beginnen
met het maken van de sculpturen krijgen we een instructievideo en
proefjes te zien, waarmee je antwoord krijgt op deze en meer vragen.
Daarna kan je in tweetallen kiezen welk sculptuur je gaat maken en
hiermee aan de slag gaat!
Neem vandaag je warme handschoenen mee! Deze heb je nodig voor je
ijssculptuur maken.
Kerstsokken: pimp je sok

Foute Kersttruien zijn geweest; het is tijd voor de Kerstsok! Pimp je sok
tot een echte Kerstsok en steel de show op het Kerstsokkenbal!
Kerstsokkenbal

We gaan rocken op onze sokken! Voetjes van de vloer en haal je
Kerstsokken van stal: het is tijd voor het knotsgekke Kerstsokkenbal!

Dinsdag 22 december
Rond 9.45 uur vertrekken we richting de Sharks op de locatie Delftse
Tennisbond. Zorg ervoor dat je je fiets bij je hebt!
Kerstmuziek bingotime!

In plaats van getallen die voorbij komen worden kerstnummers
gedraaid! Weet jij de artiest en de titel van het nummer dat voorbij
komt?
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Kerstig Sport Spektakel

Met kinderen van andere BSO's hebben we een tof Kerstig sport spektakel. Sportkleding aan en gaan
met die banaan! Welke yell verzin je met jouw team? Maak samen als aandenken een toffe teamfoto!

Woensdag 23 december
Vandaag is de opvang bij BSO de Sharks, Delftse Tennis Bond.
De geheime kamer van de kerstelf

We gaan op zoek naar de geheime kamer. Lukt het ons op op tijd het magische kistje van de elf te
openen?!
Winterse beats!
10.00 uur tot 11.30 uur

Met de fiets brengen we een bezoek aan popmuziekpodium SPOD. Lukt het om met ons allen een
winters muzieknummer te spelen? Timo zal ons dirigeren!

Donderdag 24 december
In verband met Kerstvavond is 't Kickertje vandaag tot 17.00 uur open.
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?!
Gezonde kerstkoekjes

Mmmm... er gaat niets boven de geur en smaak van versgebakken koekjes. Deze kerstkoekjes zijn ook
nog eens gezond. Bak je mee? Smullen maar!

Vrijdag 25 december
Vandaag zijn al onze locaties gesloten. Prettige Kerstdagen!

Maandag 28 december
Rond 9.45 uur vertrekken we richting de Sharks op de locatie Delftse Tennisbond. Zorg ervoor dat je je fiets bij
je hebt!
After Christmas dipjes

Kerst is alweer voorbij. We bereiden lekkere after Christmas dipjes met zoete aardappel frietjes en
twisteraardappels.
Snowboarden en Skiën

Op naar het winterse Alpine Sports. Sportkleding aan, handschoenen mee. We skiën of snowboarden
de helling af!
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Dinsdag 29 december
Rond 9.45 uur vertrekken we richting de Sharks op de locatie Delftse Tennisbond. Zorg ervoor dat je je fiets bij
je hebt! Vandaag komen jullie niet naar de BSO, maar naar Zweinstein! Je weet wel, de buitenschoolse opvang
voor hekserij en hocus pocus. Heb je kleding in het thema 'Harry Potter', schroom niet om deze aan te doen of
mee te nemen.
Zwerkbal

Bezemstelen, hoepels, beukers, slurk, de gouden snaai, jagers en zoekers. De gemiddelde Harry Potterfan weet nu wel waar het over gaat: zwerkbal. Het is niet alleen iets uit de beroemde boeken van J.K.
Rowling. Er is zelfs een wereldkampioenschap! Wij spelen vandaag zwerkbal!
Kei-lekkere fruitcocktail

Bartender Boudewijn kon ze tijdens het Sharks - Zomer - Feest niet snel genoeg voor jullie bereiden.
Vandaag ben jij zelf de bartender!
Filmmiddag

Pak je onzichtbaarheidsmantel en het boterbier er maar bij, want het belooft een magische middag te
worden! Op veler verzoek Harry Potter-universum: 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'.

Woensdag 30 december
Vandaag is de opvang bij BSO de Sharks, Delftse Tennis Bond.
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?
De Grote Karaoke-show

Alle liedjes tijdens de Après ski spelen geoefend? Of gewoon zin in een gave karaoke show?! Waar is dat
feestje? Hier is dat feestje!

Donderdag 31 december
Vandaag sluiten we om 17.00 uur. Rond 9.45 uur vertrekken we richting de Sharks op de locatie Delftse
Tennisbond. Zorg ervoor dat je je fiets bij je hebt.
Borrelende Bubbels

We maken een heerlijk feestelijk drankje vol met borrelende bubbels.
Levend Party & Co Wintereditie

Ken jij het spel Party & Co? Dit keer gaan we het levensgroot spelen. En niet in de 'gewone' variant,
maar in de wintereditie!

Vrijdag 1 januari
Vandaag zijn al onze locaties gesloten. Een heel gezond en liefdevol 2021 gewenst!

