Zegt de ene haai tegen de andere Haai!
Wat doet een haai zoal voor spelletjes. Vandaag ontdek je dit in de gymzaal.
Daarnaast gaan we leuke Kerstkaarten maken voor opa, oma, papa, en mama.
Maak desnoods een mooie kaart voor de eenzame ouderen in de wijk.

De olif ant is de kampioen van alle landzoogdieren. Vandaag kun jij de kampioen
worden! In de ochtend bereiden we een mooie kerstlunch voor met mooie kleding
zoals Kerststrikken en Kerstspeldjes voor de dames hun haren. In de middag kan
jij goed laten zien hoe je een kamp ioen kan worden.

Mijn ‘jasje’ lijkt opvallend, maar in het hoge gras zie je mij niet. Vandaag mag jij in
mijn huid kruipen.
Hoe kan je van een eierkoek een tijger maken en hoe ziet jou f antasietijger eruit.
Wie ben ik en wie ben jij ontdek het vandaag.

Net als de ijsbeer houden kinderen ook van lekker eten vandaag starten we de
dag met het zingen en maken van Kerstliedjes. Na al het gezang gaan we lekker
aan taf el en genieten van een Kerstlunch. In de middag is er tijd voor spelletjes,
f ilm kijken en gezellig samen zijn.

Hoor de belletjes rinkelen, Zie de sneeuwvlokjes twinkelen. Wat een plezier!
Wat een vertier! Buiten is het Winter Wonderland.
Wij wensen u f ijne f eestdagen en zien u in het nieuwe jaar weer graag terug op de
BSO.

Kwasten 5 en 6
BSO de Kunstenmakers
Robert ’t Hof f straat 30
3059 PN Rotterdam
010-7508422

Beste ouders / verzorgers,
Hierbij de digitale aanvulling op het vakantieprogramma.
Wij willen u vragen altijd voor 9.30 uur aanwezig te zijn (tenzij in het programma
anders wordt aangegeven) of om uw kind(eren) via de app af te melden voor 9.30
uur. Op deze manier kunnen wij op tijd beginnen met ons programma en op tijd de
deur uit voor uitstapjes.
Op maandag, dinsdag en donderdag openen en sluiten wij boven bij Kwasten 6.
Op woensdag en vrijdag openen en sluiten wij beneden bij Kwasten 1.
Groetjes,
Sijomara, Zaima, Mieke en Rika

