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Ho, ho, ho, Merry Christmas!
Ook deze kerst organiseert Les Petits in Bloemendaal, Aerdenhout en in Heemstede een DOEN!
9+ BSO speciaal voor kinderen van 9 jaar en ouder. Een plek waar onze 9+ers tijdens de vakantie
deel kunnen nemen aan uitdagende activiteiten. Samen met leeftijdsgenootjes plezier hebben!
Bent u benieuwd naar onze activiteiten? Hieronder volgt een overzicht van het programma. Het is
mogelijk dat er nog wat wordt geschoven met het programma door onvoorziene omstandigheden.
Is uw kind 9 jaar of ouder en wil hij/zij ook één of meerdere dagen naar de DOEN! 9+ BSO? Op
onze website vindt u meer informatie en het inschrijfformulier. U kunt nog aanmelden tot 24
december. NB: doordat wij met grotendeels met verticale groepen werken, kunt u deze brief ook
ontvangen terwijl uw kind nog geen 9 jaar is.

Openingstijden
De openingstijden van de BSO in de vakantie zijn van 07:30-18:30 uur. Omdat de kinderen over
het algemeen later starten in de vakanties, vraagt de groepsleiding u om specifiek door te geven
als uw kind voor 8:00 uur komt, zodat wij hier rekening mee kunnen houden met het maken van
het personeelsrooster. Wilt u uw kind voor 09:30 uur brengen i.v.m. de start van ons programma?
Wanneer dit niet lukt wilt u ons dan bellen, dan kunnen we per dag kijken wat mogelijk is.

Dinsdag 27 december
Expeditie Lampje
Tijdens deze speurtocht ga je op zoek naar het geheimschrift, ontdek je met een
speciaal lampje waar jullie heen moeten en vind je de code van het geheime
kistje!

Feestbubbels experiment
Doe dit experiment en kom erachter wat er gebeurt als je baking soda en glitters
samenvoegt met azijn. Echt een feestje!

Kerstmannen van stokken
We gaan eerst buiten op zoek naar geschikte takken om kerstmannen van te
maken. We maken ze daarna op maat en gaan ze verven.

Donderdag 29 december
Onderwater vuurwerk
Dit is nog eens veilig vuurwerk. We maken vuurwerk onder water. Het ziet er prachtig uit
en er is geen knalletje te horen!

Oliebal
Ingrediënten verzameld en het deeg gekneed? Tijd om olieballen te bakken! Lukt het jou
om de olieballen in de mand te krijgen?

Beste wensen sterrenboom
Wat wens jij voor jezelf in het nieuwe jaar? En wat wens je anderen? Schrijf je wens op
een ster, versier de ster en hang deze in onze wensenboom.
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Happy new year!

Dinsdag 3 januari
Bevroren slijm
Spelen met slijm is superleuk en ook nog eens heel leerzaam. Wij geven je drie recepten
voor het perfecte winterse slijm! Welke maak jij?

Bobsleeën zonder ijs
Heb jij al eens een bobslee over de baan zien vliegen? We gaan vandaag onze eigen
bobslee baan uitproberen!

Donderdag 5 januari
Sneeuwman challenge
We maken van elkaar levende sneeuwmannen door elkaar in te wikkelen met
toiletpapier. Wie wint de challenge?!

Sneeuwpop-pizza
Super leuk om te zien toch, deze sneeuwpoppen-pizza's?! Naast het feit dat ze er erg
leuk uitzien, zijn ze ook nog eens mega lekker!

Sneeuwpopsquishy
Squishies: de enorm populaire speeltjes! Leuk om mee te spelen en nóg leuker om zelf
te maken. Wij maken er eentje in winterse sferen: een sneeuwpopsquishy!

 


