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VakantieZotheid Kerstvakantie
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Gelukkig nieuwjaar!!!

In dez e special vind je een compleet Oud en Nieuw-programma boordevol met knallende
activiteiten! Maak oliebollen partyprops, speel de nieuwjaarsbingo en stap tot slot in je lolbroek
en maak je eigen oudejaars conference!

Dinsdag 27 december

Vuurwerk van wattenstaafjes
Rond oud en nieuw mag het weer: vuurwerk afsteken. Maar een kunstwerk van
vuurwerk op papier maken dat mag gewoon altijd! We gebruiken hiervoor
wattenstaafjes. Ben je benieuwd? Het resultaat is héél mooi.

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.

Woensdag 28 december

Wensenritueel
We wensen elkaar een gelukkig nieuwjaar met Oud en Nieuw, maar eigenlijk kun je
iedere dag elkaar het beste wensen, toch? We bedenken welke wensen wij hebben en
voeren een wensenritueel uit!

Appelflappen
Naast oliebollen horen appelflappen natuurlijk ook bij Oud en Nieuw. Eigenlijk z ijn z e
het hele jaar door superlekker!

Donderdag 29 december

Nieuwjaarsbingo
We spelen Bingo met plaatjes die horen bij nieuwjaarsnacht. Wie knalt er als eerste z ijn
kaart vol?

Vrolijke vuurpijlen
Knallend het nieuwe jaar in, dat kan met dez e vrolijke vuurpijlen. Volkomen geluidloos
en veilig, want bij dit vuurwerk knalt alleen de kleuren!

Vrijdag 30 december

Raamtekening in spuitsneeuw
We gaan de ramen versieren met spuitsneeuw en er daarna een mooie tekening in
maken. Doe je mee?

 



26 december t/m 06 januari

Eigen&Wijzer BSO Bonne IKC Bonifatius

Pop-up vuurwerk
Vind jij vuurwerk ook z o mooi om naar te kijken?! Helaas kun je er niet mee spelen.. Met
dit vuurwerk kan dat wel! We maken het van verschillende kleuren lint.

Maandag 2 januari

SPEKtaculair Nieuwjaar
Ook leuk voor thuis, we maken vuurpijlen van spekjes. Heel simpel en heel leuk!

Beste wensen sterrenboom
Wat wens jij voor jez elf in het nieuwe jaar en wat wens je anderen? Schrijf je wens op
een ster, versier de ster en hang dez e in onz e wensenboom.

Dinsdag 3 januari

Sterrenkoekjes
Koekjes bakken is altijd een goed idee! Dez e keer bakken we de allerlekkerste
sterrenkoekjes met onder andere havermout, amandelmeel en banaan. Jammie!

Nieuwjaarsbingo
We spelen Bingo met plaatjes die horen bij nieuwjaarsnacht. Wie knalt er als eerste z ijn
kaart vol?

Woensdag 4 januari

Chocoladelepels
Superhandig dez e chocoladelepel! Je kunt met dez e lepels een heerlijk kopje warme
chocolademelk maken. Leuk voor jez elf of om cadeau te doen.

Dit ben ik collage
We z ijn allemaal verschillend. Gelukkig maar! Het z ou maar een saaie boel worden als
we allemaal op elkaar leken. We maken persoonlijke collages over hoe we eruit z ien,
wat we leuk vinden en wat niet, hoe groot of klein we z ijn en nog veel meer.

Donderdag 5 januari

Raad het beroep
We doen een spel waarbij we proberen het beroep te raden door hele goede vragen te
stellen. Denk goed na... Raad jij het?

Getallen van bladerdeeg
Weet jij in welk jaar we nu leven of wanneer je geboren bent? Hoeveel jaar ben je
eigenlijk en wat is jouw lievelingsgetal? Maak de getallen na met bladerdeeg, bak z e af
en smikkel z e lekker op.
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Vrijdag 6 januari

Heerlijke hangplekjes
Hebben jullie nog oude kleden, doeken, kussens of klamboes over? Wij willen z e overal heen slepen en lekkere hangplekken
bouwen. Lever het maar bij ons in, dan kunnen wij er lekker mee spelen.

Oliebollen uit de oven
Een echt feest is niet compleet z onder oliebollen. Dez e oliebollen kan iedereen bakken, want z e hoeven niet in de frituurpan.
Bakkers klaar? Smullen maar!
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