BSO Oranje Nassauplein
21 december t/m 01 januari

Piekfijne kerst - Plonsjes en Orka'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 Kerstsokkenbal en maken heerlijke kerstpopcorn.
Naast allerlei Kerstactiviteiten staan er ook typische winterse activiteiten op
het programma zoals de snowball games.
Deze en nog veel meer piekfijne activiteiten zijn te vinden in dit
Kerstprogramma! Kom jij deze vakantie met ons meevieren?
Kickergroetjes,
Yanet, Jessica en Iris

Maandag 21 december
Kerstsokkenbal

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

Helaas waren er geen rendieren beschikbaar, maar dit is wel een heel
tof alternatief. Wij bewonderen Den Hoorn vanuit een gezellig
versierde paardentram!
IJssculpturen

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!
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!

Dinsdag 22 december
Gezonde Kerstpopcorn

Popcorn ongezond? Nee hoor! We maken zelf erg lekkere popcorn en
die er ook nog eens gezellig uitziet.
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Elfensnot in een potje

Iel! Dat ziet er vies uit! Het lijkt wel snot... Dat is het ook..! We maken zelf elfensnot en stoppen het in
een potje. Op deze manier kun je er nog vaak mee spelen.

Woensdag 23 december
Op woensdagen is locatie het BSO ONP gesloten. De kinderen worden opgevangen op locatie BSO het Lint of bij
de Sharks op DTB (Delftse Tennisbond).

Donderdag 24 december
Vandaag is 't Kickertje tot 17.00 uur open.
Indoor snowball games

We gaan spelen met sneeuwballen! We gebruiken zelfgemaakte sneeuwballen, zodat we nu ook binnen
met sneeuw kunnen spelen.
Zandkoekjes in kerstsfeer

We maken lekkere koekjes MET heerlijke snoepjes! De snoepjes zijn in de vorm van een kerstboom! Extra
lekker natuurlijk!.

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

Maandag 28 december
SPEKtaculair Nieuwjaar

Ook leuk voor thuis, we maken vuurpijlen van spekjes. Heel simpel en heel leuk!
Onderwater vuurwerk

Dit is nog eens veilig vuurwerk. We maken vuurwerk onder water. Het ziet er prachtig uit en er is geen
knalletje te horen!
Spetterende Sportdag!

Trek vandaag lekker je sportkleding aan! We maken er een sportieve spetterende dag van vol winterse
sporten en spellen! Op naar de grote gymzaal in het Lint! Als team maken we als aandenken een
spetterende foto.

Dinsdag 29 december
Vuurwerk van wattenstaafjes

Rond oud en nieuw mag het weer: vuurwerk afsteken. Maar een kunstwerk van vuurwerk op papier
maken dat mag gewoon altijd! We gebruiken hiervoor wattenstaafjes. Ben je benieuwd? Het resultaat
is héél mooi.
Sleeën en trampoline bij Alpine
15.00 uur tot 16.00 uur

Handschoenen en sportkleding aan. Op naar winters Alpine Sports om van de berg af te roetsjen en
een gat in de lucht te springen!
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Woensdag 30 december
Op woensdagen is locatie het BSO ONP gesloten. De kinderen worden opgevangen op locatie BSO het Lint of bij
de Sharks op DTB (Delftse Tennisbond).

Donderdag 31 december
Vandaag is 't Kickertje tot 17.00 uur open.
Magisch melkexperiment

Wow! Wat je al niet kan doen met een beetje melk, wat kleurstof en afwasmiddel! Het lijkt wel tovenarij!
Spektakel verzekerd!
Pop-up vuurwerk

Met vuurwerk kun je niet spelen. Maar met dit vuurwerk kan dat wel! We maken het van verschillende
kleuren lint en laten dit afgaan door de lepel op- en neer te bewegen!

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

