
05 december t/m 09 december

Eigen&Wijzer BSO IKC Scholtens

PIEKFIJNE KERST!
Ho-Ho-Ho allemaal! Pak de Kerstboom van z older en begin maar alvast met de voorpret! We
gaan sjoelen met kerstkransjes, doen een proefje met smeltende kerstbomen en bakken
kerstman pannenkoeken. Naast allerlei Kerstactiviteiten staan er ook typische winterse
activiteiten op het programma z oals z elf gez onde chocolademelk en sneeuw maken. Dez e en
nog veel meer piekfijne activiteiten z ijn te vinden in dit Kerstprogramma! 

Maandag 5 december

Kerstkrans sjoelen
We gaan sjoelen met kerstkoekjes! Zou het wat worden denk je? Het z al wel een
bak vol kruimels opleveren waarschijnlijk.

Dinsdag 6 december

Sneeuw maken
Sneeuw ligt niet altijd buiten voor het oprapen, maar gelukkig kunnen we het z elf
ook maken. Wil jij een witte kerst? Maak het makkelijk en snel!

Woensdag 7 december

Gez onde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme chocolademelk om
op te warmen. Probeer eens een van dez e gez onde varianten!

Donderdag 8 december

Kerstbel knutsel
Ho ho hooo.. de kerstman tingelt met z ijn kerstbel. Wij gaan ook een kerstbel
knutselen. En weet je wat? Dez e kerstbel kan ook nog eens in de kerstboom
hangen!

Vrijdag 9 december
Naschoolse activiteit
Vrijdagmiddag 9 december is onz e BSO een heuse haarsalon, want we gaan leren hoe je de
prachtigste vlechten maakt! Zit er iets bij voor dez e kerst? Gez ellig samen aan de slag. Een
glittertje erbij maakt het helemaal af. Juf Nienke (BSO/ KDV) leert ons in-, op- waterval- en
vissengraat-vlechten. Zit je kind in de bovenbouw, dan leert hij/z ij z elf vlechten. Ook superleuk
voor vriend(inn)en! Ben je een vader of moeder van een kind in de onder of middenbouw, dan
kun jij de hairdresser worden en leer je een mooi vlechtkapsel bij je kind te maken, waar jullie de
show mee stelen dez e feestdagen. Wil je je kind, of je kind + jez elf opgeven voor dez e leuke
activiteit? Laat dan de naam en groepsnaam van je (kind)eren achter als reactie op dit bericht.
Praktische informatie: Wie? -Kinderen van gr 1 tm 5 met mama of papa. -Kinderen van gr 6 tm 8
Het is voor alle kinderen van IKC Scholtens, ook als je niet op de BSO z it. Waar? BSO (Coole
Kikkers) Wanneer? Vrijdag 9 december 1e groep: 6 tm 8 14.00- 15.00 uur 2e groep: 1 tm 5 met
mama of papa, 15.00-16.00 uur Kosten? 2,- per kind (incl eten en drinken op de BSO)

 



12 december t/m 16 december

Eigen&Wijzer BSO IKC Scholtens

PIEKFIJNE KERST!

Maandag 12 december

Escaperoom: De geheime kamer van de stoute kerstelf
Hé-hé-hé, Ho-HoHo! Dez e stoute kerstelf steelt z omaar een cadeau! We gaan op
z oek naar de geheime kamer en proberen het magische kistje van de elf te openen!
Hopelijk lukt het ons op tijd...

Dinsdag 13 december

Takken in kerstsfeer
We fleuren de ruimte gez ellig op met mooie versierde takken. Die moeten we wel
eerst verz amelen, waar gaan we z oeken?

Woensdag 14 december

Kerstproefje: smeltende kerstbomen
Het is tijd om de kerstboom 'op te ruimen'! Bij dit proefje gaan we de kerstbomen
laten smelten. Heel cool! Doe je mee?

Donderdag 15 december

Kerstafettespelen
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. We spelen Kerstafettespelen, doe jij met
ons mee? Een donkeredagenparcours, de kerstbal-op-lepelloop, de rendierrun en
nog meer!

Vrijdag 16 december

Kerstachtige balans
Kun jij al goed je evenwicht bewaren? We gaan dit oefenen door over de groene
lijnen te lopen. Versier de kerstboom terwijl je je balans houdt.

 



19 december t/m 23 december

Eigen&Wijzer BSO IKC Scholtens

PIEKFIJNE KERST!

Maandag 19 december

Kersthangers
Oh denneboom... Wat z ijn je takken wonderschoon! Maar er miste naast alle
prachtige ballen, sterren en kerstspecials nog één item: een z elfgemaakte
kersthanger. Aan de slag!

Dinsdag 20 december

Kerstman pannenkoek
Een pannenkoek met fruit toveren we om tot kerstman! Smullen van je eigen
kerstman dus!

Woensdag 21 december

Sneeuwpop-piz z a
Super leuk om te z ien toch, dez e sneeuwpoppen-piz z a's?! Naast het feit dat z e er
erg leuk uitz ien, z ijn z e ook nog eens mega lekker!

Donderdag 22 december

Kerstbomen van dennenappels
Dennenappels horen bij kerstmis! In het bos kun je er rond dez e tijd van het jaar
heel wat vinden. We maken met dit kosteloz e materiaal leuke kerstbomen!

Vrijdag 23 december

Jingle Bells dans
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Dans jij samen met ons op dit liedje?
Misschien kun je de Engelse tekst ook al wel meez ingen?

 



26 december t/m 30 december
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DE WINTER VAN 1922!
In de kerstvakantie, waarbij we teruggaan naar het jaar 1922, leren we vingerbreien, gaan we
aan de slag met onz e stamboom, bakken we oud-Hollandse po�ertjes en doen we de
ontdekking van de pindakaas! Dez e kerstvakantie wordt... De winter van '22!

Maandag 26 december

Dinsdag 27 december

Zwart-wit selfie challenge
Durf jij het aan, om de z wart-wit selfie challenge aan te gaan?! We maken coole
selfies en printen dez e uit in z wart-wit. Anderen moeten dan raden welke kleuren
er op de foto horen te staan.

Oud-Hollandse winterspelen
Oliebolhappen, ijspegelpoepen.. we gaan het allemaal doen tijdens dez e oude
winterspelen. Oud-Hollandse spelletjes in een winterjasje! Doe je ook mee?

Woensdag 28 december

Vingerbreien
Brei een sjaal voor je pop of knu�el. Vind je breien suf klinken? Dan heb je geluk
want je mag namelijk breien met je vingers. En dat is eigenlijk best wel cool!

Oud Hollandse po�ertjes
Po�ertjes z ijn een soort kleine pannenkoekjes, maar z oeter en dikker omdat z e
rijz en. Het is echt leuk en lekker om te maken!

Donderdag 29 december

Vogelvoederketting maken
Heb je vogels in de tuin en wil je dez e graag daar houden? Dan kun je de vogels
voeren met voer uit de winkel, maar je kunt ook z elf een voederslinger maken.

To�e tollen
Maak je eigen to�e tol in dez e leuke activiteit! Heel erg simpel met papier en een
satéprikker. Welke tol kan er het langst draaien?

Vrijdag 30 december

Bliktelefoon
Het experiment; kun je telefoneren met behulp van blikken? We gaan het testen!
Heb je thuis nog lege blikken? Maak z e vast schoon en neem z e mee.

Gez onde stroopwafels bakken
Wat ruiken die z elfgebakken stroopwafels lekker! We maken z e z elf met onder
andere havermeel, dadelstroop en appelstroop. Ze z ijn écht heerlijk (en gez ond).

 



02 januari t/m 06 januari

Eigen&Wijzer BSO IKC Scholtens

DE WINTER VAN 1922!
In de kerstvakantie, waarbij we teruggaan naar het jaar 1922, leren we vingerbreien, gaan we
aan de slag met onz e stamboom, bakken we oud-Hollandse po�ertjes en doen we de
ontdekking van de pindakaas! Dez e kerstvakantie wordt... De winter van '22!

Maandag 2 januari

Elfstedentocht challenges
It giet oan! We trotseren de Tocht der Tochten tijdens de Elfstedentocht challenges!
Doe jij dez e rennende schaatswedstrijd met ons mee?

Tijdcapsule
Maak je eigen tijdcapsule, verstop dez e en open de tijdcapsule over een paar
jaar.... alle herinneringen z ijn bewaard gebleven!

Dinsdag 3 januari

Zoek jouw familie
Welke familieleden heb jij allemaal? We z oeken het uit en maken een stamboom
van al onz e gevonden familieleden! Bij wie is jouw familie begonnen?

Winterse erwtensoep
Zeg je winter? Dan denk je aan erwtensoep! Maak een kommetje oud-Hollandse
erwtensoep of ga voor een bakje snelle snert!

Woensdag 4 januari

Punniken met een rolletje
Punniken? Heb je er nog nooit van gehoord? Het is een handwerktechniek die je
echt z o onder de knie hebt. Leuk om te leren.

Oudheidkamer-Weststellingwerf
Vandaag brengen we een bez oek aan de oudheidkamer van Weststellingwerf en
gaan we ook hier terug in de tijd.

Donderdag 5 januari

De ontdekking van de pindakaas
We leren waar pindakaas vandaan komt en hoe je dit eigenlijk maakt. Want wist je
dat pindakaas eigenlijk helemaal niet Nederlands is?! Helaas pindakaas!

Wintermutsjes van wol
Wat z ien dez e mutsjes er schattig uit! Leuk als decoratie in een winterthema of als
hanger in de kerstboom. Of misschien wil je dit mutsje wel gebruiken als
eierwarmer? We hebben nog wel wat wc-rolletjes nodig en ook restjes wol z ijn
welkom.

 



02 januari t/m 06 januari
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Vrijdag 6 januari

Praatjespot
Zin in een gez ellig praatje pot? Gebruik jullie z elfgemaakte praatjespot! Pimp een
saaie, lege pot en doe jullie vragenkaartjes hierin. Stel elkaar vragen en leer elkaar
beter kennen.

Hollandse Grachtenpanden
Langs de grachten van Amsterdam z ien we nog heel veel grachtenpanden! Dit z ijn
hoge huiz en van vroegere tijden. Wij gaan vandaag dez e typische Hollandse
huiz en namaken. Het komt er vast heel mooi uit te z ien!

 


