kerstvakantie
Maandag 24 december.
Deze dag gaan we koken met z’n allen om zo een heerlijke kerstlunch voor te bereiden..
Ben je liever lekker sportief bezig hebben wij met de winterspelen ook aan jou gedacht! En
aangezien het morgen Kerst is gaan we ook mooie kerststukjes maken.

Dinsdag 25 december.
1e kerstdag wij zijn gesloten.

Woensdag 26 december.
2e kerstdag wij zijn gesloten.

Donderdag 27 december.
Klimmen, klauteren niks is te gek bij Avonturia Zoetermeer. Je kan hier lekker de beest
uithangen en eens kijken hoe stoer wij allemaal zijn.

Vrijdag 28 december.
Vandaag gaan wij de hele dag naar Scheveningen. We gaan kijken of jij je evenwicht goed
kunt bewaren op schaatsen. Na dit gladde avontuur gaan we ons opwarmen met warme
chocolademelk en een broodje. En gaan we naar allerlei prachtige vissen kijken in Sea-life.
LET OP: handschoenen zijn verplicht, een setje extra kleding is handig.

Maandag 31 december.
Deze dag gaan wij op avontuur op een Avonturenpad. Kan jij het einde van het pad
bereiken door te kruipen, klimmen of misschien wel een andere manier? Na afloop van dit
avontuur gaan we marshmallows roosteren bij een kampvuur JAMMIE! In de middag
draait er een leuke film en is er een spelletjes middag.

Dinsdag 1 januari.
Gelukkig nieuwjaar. Wij zijn vandaag gesloten.

Woensdag 2 januari.
Wij gaan in de ochtend een nieuwjaarswens opschrijven en aan onze eigen gemaakte
vlieger vastmaken. Deze laten wij in de middag op. Komt jouw nieuwjaarswens het hoogst?

Donderdag 3 januari.
Vandaag gaan wij sportief aan de slag om alle lekkere oliebollen en appelbeignets eraf te
sporten. We doen mee aan een Sportdag georganiseerd door S4Kids. Heb je geen zin om
te sporten ? Dan zien we je graag op

BSO Natuur en Avontuur. Wij gaan daar van

oude kaarsen nieuwe maken en….. maken een groot Nieuwjaarsvuur.

Vrijdag 4 januari.
Om het af te leren gaan wij op zoek naar onze laatste oliebol in een foto speurtocht. In de
middag staan er sportieve spelletjes op het programma. Te moe na al die feestdagen?
Dan kan je aan de slag met een Winterkunstwerk.

Belangrijk om te weten:
In de vakantie zijn wij geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur (op aanvraag en tegen extra
tegoed/ betaling tot 18.30 uur).

Wilt u uw kind uiterlijk om 09.30 uur brengen, dan kunnen wij op tijd met ons
programma beginnen.

Alle activiteiten starten en eindigen op het Schilpkasteel. Het Reflekspaleis en de
Rhijenhofvilla zijn de gehele vakantie gesloten.

Echter is op donderdag 3 januari is BSO Natuur en Avontuur geopend. Mocht u uw

kind(eren) hiervoor hebben opgegeven, dan kunt u uw zoon/dochter hier brengen en halen.

Komt uw kind naar de Eigenwijze opvang om mee te doen met de leuke activiteiten?
Vergeet dan niet om uw kind aan te melden via EigenWijs/Konnect vóór 19 december. Aanmelden na
die datum kan natuurlijk ook; deelnemen aan de workshops/uitstapjes is dan niet gegarandeerd en

uw kind kan alleen komen als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Heeft u uw kind niet aangemeld, dan
verwachten wij uw kind niet.

Kinderen die niet op de BSO Natuur en Avontuur zitten, maar het wel leuk vinden om
mee te doen met het Natuurprogramma op donderdag 3 januari kunnen dat laten weten aan de
Eigenwijze medewerkers en/of via een berichtje in Eigenwijs/Konnect.

De zwemlessen van Excelsior en het zweminstituut gaan deze vakantie gewoon door.

Het programma is onder voorbehoud.

