Kerstvakantie Oud & Nieuw
27 dec. t/m 07 jan.

Wist je dat veel landen bijzondere tradities hebben met oud en
nieuw? Zo springen ze in Rusland met de kerstboom in de hand in

…

een ijskoude rivier brrr . In Denemarken gooien ze een bord kapot
voor de voordeur van de buren. In Turkije strooien ze, voor geluk, zout
voor de deur van de buren. In Spanje eten ze na elke klokslag een
druif. Ook in Nederland hebben we natuurlijk verschillende tradities,
zoals oliebollen eten en misschien wel de gekste namelijk de
ijskoude Nieuwjaarsduik in de Noordzee. Tijdens de kersvakantie
hebben we op de BSO's het thema Oud & Nieuw en dat doen we op
ons geheel eigen wijze!

OUD

Aftelballonnenspel
Doe mee met dit grappige spel waarin we samen aftellen, de
ballonnen kapot prikken en de opdrachten voltooien. Het lijkt net
echt oud en nieuw!

De oudejaars conference
Stap in je lolbroek en trek je grapjas maar stevig aan! We nemen
het jaar op hilarische wijze door en bedenken hier de leukste
moppen en raadsels bij. Heb jij de lachers op je hand?

Wensenritueel
We wensen elkaar een gelukkig nieuw jaar met oud en nieuw. Maar
eigenlijk kun je iedere dag elkaar het beste wensen, toch? We
bedenken welke wensen wij hebben en voeren een wensenritueel
uit!

Appelflappen
Naast oliebollen horen appelflappen natuurlijk ook bij Oud en Nieuw.
Maar ja, eigenlijk zijn ze het hele jaar door superlekker!

Vuurwerk sportspektakel
Pats, boem, knal! Welkom op ons vuurwerkfestival! Speel de 8
sportieve spellen van de afsteekkaart en verdien je VuurwerkVerklaring

Oud en Nieuw tikkertje
Er worden twee tikkers uitgekozen. De ene is oud, de andere is nieuw.
De nieuwe tikker begint zoveel mogelijk kinderen af te tikken, terwijl
de oude tikker ergens op de grond gaat zitten. Zodra de nieuwe
tikker gaat zitten is de oude tikker aan de beurt om te tikken.

Gezelschapsspelletjes
Buiten is het guur…. Het waait, regent en het is al vroeg donker….. We
doen daarom vandaag alleen maar spelletjes. Maak een scorebord:
wie wint de meeste spelletjes? Speel bijvoorbeeld een spelletje
Domino, Mikado, Dammen, Wie is het, Memory? Of voor de oudere
kinderen: een spelletje Risk, Monopoly? Of zijn jullie liever sportief?
Wie wint maakt de meeste panna’ s, gooit de meeste paaltjes om
(voetbowlen), wie maakt de meeste sprongen met touwtje
springen?

NIEUW
Snackraket
Snij alles in het juiste formaat, prik het aan een stokje en tadaaaa:
een eetbaar raketje. Lekker!

Vrolijke vuurpijlen
Knallend het nieuwe jaar in, dat kan met deze vrolijke vuurpijlen.
Volkomen geluidloos en veilig, want bij dit vuurwerk knallen alleen
de kleuren!

Superhelden ganzenbord
Dit ganzenbordspel bestaat uit alleen maar opdrachten! Wie komt
het eerst bij de finish en is dus de snelste superheld?

Zelf papier maken
Van oud, of niet gebruikt papier, maken wij weer nieuw papier! Hoe
je dat doet? Dat leggen wij aan je uit! Doe je mee?

Oud & Nieuw BINGO
Dit is een favoriet spel op alle BSO ’ s! Bekijk je BINGO kaart maar goed, alles heeft te maken met
Oud en Nieuw! De leidsters hebben de mooiste prijzen voor jullie uitgezocht en gekocht. Wie
heeft het eerst zijn rij vol? Of ga je gewoon voor een volle kaart?

Gourmette
Het oude jaar is afgesloten en het nieuwe jaar begint. Samen zijn stond de afgelopen week in
het teken, want kerst en oud en nieuw brengt elkaar gezellig samen. We starten het nieuwe
jaar ook gezellig samen aan tafel.

