
 

Glitter& glamour in winterstijl Bso kidsbuzz
23 dec. t/m 03 jan.

Hoera! Het is kerstvakantie op de Kidsbuzz! We hebben een spetterend programma voor jullie.

Maar mocht het nou echt echt winter weer worden, dan passen wij ons programma daar op

aan! Willen jullie dan extra warme kleding mee geven voor het buiten spelen.

Wij wensen jullie allemaal hele fijne dagen

De pedagogisch medewerksters van BSO de Bastion en BSO Kidsbuzz

 

Kerstsokkenbal

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

tijd voor het knotsgekke Kerstsokkenbal!

Beste wensen sterrenboom

Wat wens jij voor jezelf in het nieuwe jaar? En wat wens je anderen? Schrijf je wens op een ster,

versier de ster en hang deze in onze wensenboom.

23 december

Kerst photobooth

Wil je op Rudolph het rendier lijken? Of heb je liever kerstballen voor je ogen? Kies je eigen

props bij deze leuke Kerst photobooth!

Sterrensandwich

We maken heerlijke broodjes in de vorm van een ster. Het leukste (en eigenlijk ook het

lekkerste) is dat we in het midden een vrolijke versiering maken!

24 december

Komkommerhapjes

Komkommer is een hele veelzijdige groente. Je kunt er erg veel mee maken, en heel veel

ingrediënten zijn er ook super lekker bij. We gaan heerlijke komkommerhapjes maken! Welke

vind jij het lekkerst?

27 december



 

 

Sterrenbeelden-lampje

We kunnen de sterren mee naar binnen nemen! Hoe? Nou, we doen ze gewoon in een potje.

Het is even een technisch klusje maar gelukkig erg leuk om te doen!

Wall of Fame

Voel je een ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall of Fame! Met je eigen handafdruk

'shine' je op de muur van de BSO. Je zult je een echte beroemdheid voelen!

Playback je gek

In deze Playback je gek! mag je nadoen wie je maar wilt en het hoeft natuurlijk geen liedje te

zijn. Het kan ook een reclame van de tv zijn of een stukje uit een film. Hoe gekker hoe beter!

30 december

Appelflappen

Naast oliebollen horen appelflappen natuurlijk ook bij oud en nieuw. Maar ja, eigenlijk zijn ze

het hele jaar door superlekker!

Borrelende Bubbels

We maken een heerlijk feestelijk drankje vol met borrelende bubbels.

31 december

Sneeuwpop-pizza

Super leuk om te zien toch, deze sneeuwpoppen-pizza's?! Naast het feit dat ze er erg leuk

uitzien, zijn ze ook nog eens mega lekker!

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?!

2 januari

3 januari



 

 

Bananenchips

Van een banaan maak je niet zomaar chips. Daar is geduld voor nodig. We maken de chips in

de oven en dat duurt echt wel een paar uurtjes. Maar dan: smullen van je zelfgemaakte

gezonde bananenchips!

Vuurwerktikkertje

Iets met een lont, een pijl en aftikken....We leggen het wel uit! Kom gewoon meedoen en dan

knallen we samen het jaar uit!


