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Activiteitenprogramma Kerstvakantie,  

24 december 2012 t/m 4 januari 2013 

 

Locaties:  

BSO Noord en Zuid      BSO Ypestein 

Pater Schiphorstraat 1-3     De Hucht 4 

1827 NJ Alkmaar       1851 ZC Heiloo 

 

 

In de kerstvakantie staan de activiteiten van de BSO’s van Kinderopvang 

Kits Oonlie in het teken van “Glitter & Glamour”. De kinderen zullen zich 

wederom niet vervelen deze vakantie! 

Aan de kinderen wordt spelenderwijs kennis overgedragen over de 

feestdagen en tradities. Hiernaast zijn de kinderen lekker creatief bezig en 

wordt er natuurlijk ook iets gedaan aan sport en spel. 
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Maandag 24 december 2012  

Maandag starten de kinderen met het maken van kerststukjes, tijdens het 

maken van deze stukjes wordt er besproken wat tradities inhouden en 

welke tradities de kinderen kennen. De kerststukjes mogen uiteraard 

direct mee naar huis genomen worden zodat deze mooi op tafel kunnen 

schitteren tijdens het kerstdiner!   

’s Middags kunnen de kinderen Glitter & Glamour kerstballen of 

kerststerren maken.  

 

 

 

Dinsdag 25 december en woensdag 26 december is Kits 

Oonlie gesloten. 

 

 

 

Donderdag 27 december 2012  

Deze dag kunnen de kinderen zich verkleden en optutten tot echte Glitter 

& Glamour sterren. Nadat alle kinderen zich verkleed hebben vindt er een 

heuse modeshow plaats en wordt er een fotoshoot georganiseerd voor- en 

door de kinderen! Wie geen glamour ster wil zijn kan de fijne kneepjes 

van het fotograferen eigen maken! De dag wordt afgesloten met een 

Playback & Discoparty, allemaal de voetjes van de vloer en swingen! 

 

 

Vrijdag 28 december 2012 

Om de kinderen voor te bereiden op het nieuwe 

jaar maken ze op deze dag echte “Wensduiven”! 

De kinderen mogen de duif uit hout figuurzagen en 

de wat kleinere kinderen maken een duif van 

karton. We denken gezamenlijk na over wat wij 

voor het nieuwe jaar wensen en geven deze wens 

aan de zelfgemaakte duif. Wanneer je de duif voor 

het raam hangt en laat hangen tijdens de 

jaarwisseling, wil het nog wel eens gebeuren dat je 

wens in vervulling gaat…! Op vrijdagmiddag gaan 

de BSO’s gezamenlijk DISCO BOWLEN bij 

Bowlingbaan Heiloo!  
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Maandag 31 december 2012  

 

 De dag van de jaarwisseling! Op 

deze dag worden er door de 

kinderen heerlijke appelflappen 

gebakken, alweer zo’n 

eeuwenoude traditie! Ze mogen 

pas in de middag opgesmikkeld 

worden tijdens het Oliebollen-

Appelflappen Bingospel! Er wordt 

tijdens dit bingospel niet alleen 

gesmikkeld maar ook gespeeld 

om echte prijzen! 

 

Dinsdag 1 januari 2013 is Kits Oonlie gesloten. 

 

Woensdag 2 januari 2013  

Op deze dag gaan de BSO’s naar MONKEY TOWN! De kinderen kunnen 

hier vandaag al hun opgebouwde energie kwijt! 

 

Donderdag 3 januari 2013 

Om toch nog even te genieten van alle Glitter & Glamour van de afgelopen 

dagen en met het eeuwenoude feest ‘Driekoningen’ op 6 januari in het 

verschiet, worden er vandaag mooie kronen (en sieraden) gemaakt door 

de kinderen. Tijdens deze activiteit wordt op een speelse manier uitleg 

gegeven over de betekenis van deze dag. Op deze dag worden er in de 

middag sportwedstrijden georganiseerd op de BSO vestigingen. Dit 

kunnen basketbalwedstrijden zijn, maar ook voetbalwedstrijden of trefbal.  

 

Vrijdag 4 januari 2013 

Vandaag kunnen de kinderen ter afsluiting mooie 

sieradenkistjes maken om alle vergaarde Glitter & 

Glamour artikelen in op te bergen. 

In de middag wordt een leuke spelletjesmiddag 

georganiseerd met spellen zoals “Sneeuwvlok Battle”, 

“Help, Rudolf is zijn neus kwijt” en “de Woeste 

Kerstboom”. Kortom, spanning en sensatie! 

 


