Eigenwijze kerstvakantie

Maandag 21 december
In de ochtend spelen we een sneeuwpop estafette en een uitbeeld spel. Ook gaan we creatief aan
de slag. In de middag gaan de kinderen onder de 7 jaar naar de houten speeltuin en voor de
kinderen boven de 7 jaar komt de ontdekbus langs!

Natuur:
We maken vandaag Wollige Kerstbomen en kerstmannen. We eten heerlijke pompoen
pannenkoekjes. En we gaan Kerstwenskaarten maken, heb jij een mooie wens voor iemand?! Er blijft
natuurlijk ook nog genoeg tijd over om buiten te spelen.

Dinsdag 22 december
In de ochtend komt Reptielen zoo Serpo langs met interessante en fascinerende reptielen.

In de middag gaan de kinderen onder de 7 jaar een fotospeurtocht doen en de kinderen boven de 7
jaar een raadselspeurtocht.

Natuur:
We maken onze eigen Natuurlijke Adem-Vrij Creme. Ook bakken we lekkere Pizza Kerstboom en

eetbare ‘kaarsjes’. In de middag gaan we aan de slag met Kerstgebakjes. Er blijft natuurlijk ook nog
genoeg tijd over om buiten te spelen.

Woensdag 23 december
In de ochtend maken we lekkere Kersthapjes, die we in de middag kunnen opeten! Bij het sporten
spelen we Rudolphs muur. In de middag gaan wij met z’n allen naar het bos voor een verfrissende
wandeling.

Donderdag 24 december
In de ochtend maken we Kerststukjes en spelen we sneeuwbal trefbal. Ook maken we een lekkere
Kerstlunch voor in de middag. Na de lunch kijken we gezellig een Kerstfilm met elkaar.
Wij sluiten vandaag om 17.00 uur!

Natuur:
Eetbare Kerstballen, Kerststerren en Kerstbomen heb jij deze wel is gezien of misschien wel
geproefd?! Na de Kerstlunch maken we lipscrub en lipcreme. Ook is er tijd om lekker buiten te zijn en
misschie wel een gave hut te bouwen.

Vrijdag 25 december
Vandaag is BSO EigenWIjs gesloten.

Kom jij ook naar deze EigenWijze Kerstvakantie?!

Maandag 28 december
In de ochtend gaan de kinderen onder de 7 jaar Hungry Hippos spelen en doen we een levende
Kerstboom estafette. De kinderen boven de 7 jaar gaan dit in de middag doen.
Voor de kinderen boven de 7 jaar is er in de ochtend midget voetgolf.
Met de kinderen onder de 7 jaar gaan we lekker dansen in de middag tijdens de dansworkshop!
Ook gaan we vandaag vuurwerk schilderijen maken.

Dinsdag 29 december
In de ochtend komt Sport4Kids ons verassen met een leuke sportieve activiteit de oudere kinderen
doen o.a. een parcour in het bos.

In de middag doen we een slee estafette en maken we Oud & Nieuw feestmasker.

Woensdag 30 december
Vandaag gaan wij met z’n allen naar het middeleeuwse kasteel Muiderslot, waar we een kijkje
kunnen nemen in hoe het leven eruitzag in de middeleeuwen en de 17e eeuw.

Donderdag 31 december
In de ochtend gaan de kinderen onder de 7 jaar naar boerderij ’t Geertje voor een leuke wandeltocht.
Ook kijken we natuurlijk even bij de dieren. De 7+ kinderen doen een leuke techniek workshop op onze
eigen locatie. In de middag gaan we nieuwjaarswensen maken en (ijs)hockeyen.
Wij sluiten vandaag om 17.00 uur!

Vrijdag 1 januari
Vandaag is BSO EigenWIjs gesloten.

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). Op donderdag 24 en 31 december sluiten wij om 17.00 uur! Vrijdag 25
december en 1 januari zijn wij gesloten!

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 Natuur
en Avontuur BSO zijn de gehele vakantie gesloten.

Echter is in de 1 week op maandag, dinsdag en donderdag bij voldoende aanmeldingen
e

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 12 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 in de 1e week op maandag, dinsdag en/of donderdag
kunnen dat laten weten aan de Eigenwijze medewerkers en/of via een berichtje in
EigenWijs/Konnect.

Mochten de zwemlessen van Excelsior deze vakantie gewoon doorgaan, dan brengen
wij de zwemkinderen hier alleen op dinsdag 22 en 29 december naar toe.

Het programma is onder voorbehoud.

