
 

 

 
 
 
 
Op avontuurlijke winter expeditie 

          

 Maandag 26 December  
Het is tweede kerstdag, wij zijn vandaag gesloten. 

 
 

Dinsdag 27 december 
We trekken de alpen in, we maken namelijk onze eigen besneeuwde berg, ook maken wij 

onze eigen glühwein. Naast dat we creatief bezig zijn gaan we ook de sporthal in om 
curling te spelen. Van alle deze kou in de alpen krijg je trek, we maken dan ook zelf 

Erwtensoep om weer heerlijk op te warmen. 
 
 

Woensdag 28 december 
Het wordt vandaag een spannende dag, we gaan rots klimmen en we worden een echte 

Speleoloog. Ben jij klaar om te boulderen en de grotten te ontdekken? 
 

 

Donderdag 29 december 
Handschoenen aan, sjaal om en daar gaan we, we schaatsen vandaag de alternatieve 
Elfstedentocht niet op de Weissensee in Oostenrijk maar in Silverdome, Zoetermeer. We 
maken vandaag ook onze eigen appelstrudel. In de middag gaan we de sporthal in om 

sneeuwballen trefbal te spelen en maken wij onze eigen winter schud bol. 
 

 
Vrijdag 30 december 

Als het weer het toelaat trekken wij vandaag richting de alpen speeltuin in Zoetermeer. Ook 
maken wij onze eigen skilift, hoe komen we anders boven op de berg? We spelen ook nog 

een plaatjes/raadsel speurtocht, vindt jij alle plaatsjes en los jij alle raadsel op? 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
Maandag 2 januari  

Trek je sportieve kleren aan want vandaag zijn wij de gehele dag in de sporthal, wij doen 
mee aan de sportdag georganiseerd door Sport4Kids. We gaan boogschieten, Free 

Runnen en nog veel meer leuke sportactiviteiten. 
 

BSO Natuur en Avontuur: 
De feestkilo’s gaan er vandaag weer vanaf. Wij doen vandaag onze eigen Olympische 
winterspelen. Word jij kampioen ijsschot springen oliebol happen, vissen of ijszeilen. Na 
deze intensieve en koude ochtend maken we in de middag ons eigen vuur en maken we 
popcorn en karamel appels boven het vuur.  
 
 

Dinsdag 3 januari 
Sneeuw? Krijgen we dat dit jaar nog. Het maakt voor ons niet want wij maken onze eigen 
sneeuw en sneeuwpop. In de middag trekken we de wijk of het bos in en maken we ons op 
voor een winterse speurtocht, gewapend met een foto camera en Hunt kaarten gaan wij 
op zoek naar alles wat te maken heeft met de winter. 
 

BSO Natuur en Avontuur:  
In de ochtend maken wij onze sneeuwpop van zoutdeeg. 

We maken een uitstapje naar het museon waar wij in het Omniversum kijken naar de film 
The Artic: Our last great wilderness. Daarna gaan wij het museon in en vervolgen wij onze 

Noordpool Expeditie. 
 
 

Woensdag 4 januari 
Aan het begin van elk nieuwjaar begint in Garmisch Partenkirchen traditie getrouw de 
reuzenslalom plaatst. Weet u wat het leukste is, wij doen vandaag deze reuzenslalom in de 
sporthal terwijl de echte skiërs het op hetzelfde moment in Duitsland doen. Naast skiën 
stappen we ook de bobslee in. Na het sporten komen we erachter dat er een ijsbeer is 
ontsnapt kunnen jullie hem vinden? 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

Donderdag 5 januari 
Vandaag houden wij ijskoude experimenten? Wat kan je allemaal voor bijzondere dingen 

doen met water en ijs? Wij zoeken het voor u uit. Ook gaan wij op zoek naar het 
noorderlicht, lukt het ons om het noorderlicht te vinden? 

 
 

BSO Natuur en Avontuur: 
Heb jij wel genoeg energie of moet je nog even bijkomen van alle feestdagen? We maken 
vandaag in ieder geval onze eigen gezonde energy balls. In de middag trekken we door 

naar de uithof om te boulderen en ontdekken wij de grotten in de Uithof. 
 
 

Vrijdag 6 januari 
Hebben jullie weleens gehoord van Down Hill mountainbiken? Dit is een bekende sport in 

de Alpen. De 7+ kinderen stappen vandaag op de fiets en leren op hun BMX allerlei 
vaardigheden. De jongere kinderen maken hun eigen koekoeksklok. 

In de middag gaan wij de sporthal in en houden wij onze eigen Biatlon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 

 
  De kinderen van het Reflekspaleis worden opgevangen op het Schilpkasteel, hier 

kunnen de kinderen dan ook worden gebracht en gehaald. Het Reflekspaleis is in de 
vakantie gesloten. 

 
Week 1 van de kerstvakantie is de Natuur & Avontuur locatie gesloten, kinderen 

worden opgevangen op het Schilpkasteel 
 

  De Natuur en Avontuur locatie is geopend in week 2 van de kerstvakantie op de 
maandag, dinsdag en donderdag bij voldoende aanmeldingen. De kinderen die daarvoor 

zijn aangemeld kunnen daar ook worden gebracht en gehaald.  
 

 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. 
 

 Deze vakantie gaan wij schaatsen met de kinderen. Komt u kind op de dag van 
schaatsen? Geef uw kind dan handschoenen mee, zonder handschoenen mag er niet 

geschaatst worden 
 

 Mochten de zwemlessen van Excelsior op dinsdag en donderdag 18.00 uur 
doorgaan en wilt u graag dat wij uw zoon/dochter naar zwemles brengen, laat ons dit dan 

graag vóór 19 december weten. Dan kunnen wij de kinderen weer op tijd naar het 
zwembad brengen 

 
Het programma is onder voorbehoud. 


