Eigenwijze Kerstvakantie

Maandag 23 december

Vandaag doen we verschillende activiteiten. Zo gaan we koken. Wat maken de jongste
kinderen en wat maken de oudste kinderen? Natuurlijk gaan we ook alles proeven. Ook
staan er sportactiviteiten op het programma zoals, Sneeuwballen race en

Kerstboomestafette. Voor de 7+ is er in de middag een leuke sportactiviteit, we spelen
namelijk bubble voetbal.

Dinsdag 24 december
Met de Feestdagen is het altijd leuk als het sneeuwt. Mocht het niet sneeuwen dan is dit

geen probleem, vandaag maken wij namelijk onze eigen sneeuw. Sporten kan je vandaag
ook doen, we spelen sneeuwballen chaos! In de middag gaan we naar het bos, hier
maken we voor elkaar een leuke Kerstballenspeurtocht die we daarna gaan lopen, welke
opdrachten zullen we onderweg tegen komen?!

Woensdag 25 december
Wij zijn vandaag gesloten!

Donderdag 26 december
Wij zijn vandaag gesloten!

Vrijdag 27 december

Wat is jouw lievelingsdier? Is dit toevallig een reptiel? Exotus Serpentie komt langs en zij
nemen reptielen mee bijvoorbeeld een spin en een slang. Durf jij deze dieren aan te raken?

Maandag 30 december
We beginnen de dag met een potje sneeuwbal trefbal. Ook maken wij onze eigen
sneeuwpotjes, gezellig voor de Feestdagen. In de middag gaan wij schaatsen in
Leidschendam. Als je eigen schaatsen hebt mag je deze meenemen.
Let op! Handschoenen zijn op de schaatsbaan verplicht dus vergeet deze niet mee te
nemen!

Dinsdag 31 december

De laatste dag van het jaar. wij hebben een gezellige spelletjes ochtend, wat vind jij leuk
op te doen? Monopoly, kwartet, ganzenbord, mens erger je niet? Het kan allemaal! In de
middag gaan we sporten en spelen we verschillende sneeuw spelletjes. Ook gaan we
creatief aan de slag en maken we een wensmobiel. Welke wensen heb jij voor 2020?

Woensdag 1 januari

Wij zijn vandaag gesloten!

Donderdag 2 januari

Vandaag wordt er een sportdag georganiseerd door S4K in de sporthal van de Schilp. Aan
deze sportdag doen verschillende locaties van SRK mee. Natuurlijk doen ook wij hieraan
mee! Trek jij ook je sportkleding en schoenen aan?!

Vrijdag 3 januari
Vandaag wordt er een sportdag georganiseerd door S4K in de sporthal van de Schilp. Aan
deze sportdag doen verschillende locaties van SRK mee. Natuurlijk doen ook wij hieraan
mee! Trek jij ook je sportkleding en schoenen aan?!

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
BSO Natuur en Avontuur zijn de gehele vakantie gesloten.

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.

Woensdag 25 en donderdag 26 december en woensdag 1 januari zijn wij
gesloten!

Het programma is onder voorbehoud.

