
Yes, het is 
kerstvakantie!
Dat gaan we 

vieren!
23 dec - 6 jan 2023

We gaan deze 
kerstvakantie weer 

leuke activiteiten doen!

Doe jij met ons mee?
Bekijk de activiteiten

op de volgende pagina.

VakantieZotheid Kerstvakantie 22-23 
BSO De Wijze Vrienden



vrijdag 23 dec
Vandaag organiseren we van 16.30u tot 18.45u 
onze kerstborrel met een drankje en een hapje. 
Alle ouders en kinderen zijn van harte welkom 

om gezellig het jaar met ons af te sluiten!

           Dinsdag 27 dec
We gaan naar de voorstelling 

‘De Tijd Loopt’ in het 
Bijlmerparktheater. 

Deze voorstelling is geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar.

Woensdag 28 dec
Vandaag mogen de kinderen 
in de ochtend meedoen met 

een kerstspel en in de middag 
spelen we spelletjes die in het 

teken staan van 
samenwerking.

VakantieZotheid Week 1

Donderdag 29 dec
Vandaag gaan we actief aan de slag 

met een kinder crossfit training, 
afsluitend met een ontspannen yoga 
sessie Neem schone kleren en een 

handdoek mee!

Vrijdag 30 dec
Onder het genot van heerlijke 
oliebollen gaan we vandaag 

mooie nieuwjaarskaarten maken, 
voor mama en papa om het 

nieuwe jaar in te luiden.



Maandag 2 jan
We beginnen het jaar fris met mindfulness 

oefeningen, een bodyscan en ontspannings 
meditatie. Ook de maaltijd houden we lekker luchtig, 

de kinderen beleggen in de middag hun eigen 
gezonde pizza.

Dinsdag 3 jan
Vandaag staat in het kader van each 
one teach one. We gaan naar de Oba 

voor een leesmiddag waarbij de 
kinderen onder begeleiding aan elkaar 

gaan voorlezen.

Woensdag 4 jan
Vandaag organiseren we een 
spelletjesmiddag in het lokaal. 
De kinderen mogen hun eigen 
speelgoed van huis 
meenemen naar de BSO.

VakantieZotheid Week 2

Donderdag 5 jan
Vandaag gaan we naar Sportcity 
voor een kinder boks-zaktraining 

Neem schone kleren en een 
handdoek mee!

Vrijdag 6 jan
Om de vakantie af te sluiten 

gaan we een toffe nieuwe film 
bekijken bij Pathé Arena.



Spelregels
+ Voor het aanmelden en afmelden van uw kind gebruikt u de 
Eigen&Wijzer OuderApp.
+ Wanneer u met vakantie gaat meldt u uw kind dan graag zo ruim 
mogelijk van tevoren af in de kalender van de Eigen&Wijzer 
OuderApp of u vraagt direct een ruildag aan. In vakanties bouwt u 
namelijk geen tegoed op. Wel bieden wij de service dat u de niet 
afgenomen dag(en) kunt ruilen binnen dezelfde vakantie (dagdeel 
voor een dagdeel, dag voor een dag). Aangezien dit een service 
betreft kunnen wij niet garanderen dat wij beschikbaarheid hebben. 
+ Indien uw kind allergieën heeft, verzoeken wij u dit bij het brengen 
extra door te geven aan de pedagogisch medewerker.
+ Indien andere kleding is vereist voor een activiteit, dan staat dit 
vermeld bij de  activiteit.
+ Indien uw kind klachten heeft, volgt u dan de Beslisboom 
Neusverkoudheid op onze website om te zien of uw kind naar de 
BSO mag komen. 

Goed om te weten:
+ Wij stellen hoge eisen aan de veiligheid van de kinderen tijdens onze activiteiten. 
(professionele begeleiding, hygiëne, ...). Ook in de vakantie gelden de richtlijnen van 
het RIVM. Uitjes zijn alleen mogelijk als dat toegestaan blijft.

+ De activiteiten op de dag kunnen afwijken als gevolg van onvoorziene 
omstandigheden (weer, personeel, kinderen, corona, ...).

WIJZIGINGEN VIA DE OUDERAPP
 
Hoe meld ik mijn kind(eren) af of extra aan voor opvang in de 
vakantie? Hoe vraag ik een ruiling aan? Bekijk de handleiding op 
onze website:

www.eigen-en-wijzer.nl/ouderapp-handleiding-vakantiedagen-a
anvragen/

BSO De wijze Vrienden
Adres: Leksmondplein 31 
1108 EL Amsterdam
Kantoor: 035-5826035
Opvang: 06-25201624
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