
 

 

Beleef de kerstvakantie bij de Verbinding! 
Het einde van het jaar is al weer bijna daar! En om iedereen een fijne en 
leuke vakantie te geven hebben we weer een heel gevarieerd 
programma proberen samen te stellen voor de kinderen.  

Om alle activiteiten goed voor te kunnen bereiden vernemen wij graag 
met hoeveel kinderen jullie deel nemen!! 

Activiteiten buiten de BSO locaties: 

Maandag 23 december 2019: 

Zwemmen in de Neul 

Van 13.30 uur tot 15.30 uur. (inschrijfformulieren volgen nog) 

 

Maandag 30 december 2019: 

Midgetgolf in Sporthal de Kienehoef voor de kinderen van 4 tot 7 jaar. 

(inschrijfformulieren volgen nog) 

 

Dinsdag 31 december 2019: 

Expeditie de Verbinding! 

Wie wordt de Robinson van de verbinding! 

(inschrijfformulieren volgen nog) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Activiteiten op de BSO locatie: 

Kerstplacemat maken. De kinderen kunnen een placemat maken in A3 
of A4 formaat. In overleg met Sarina kunnen de A3 vellen ook 
gelamineerd worden! Het is mogelijk dat de kinderen zelf een placemat 
maken of bijv. een kleurplaat. 

 

 

 

 

Kerstlunch. Jullie krijgen een boekje met leuke en eenvoudige recepten 
om een gezellige kerstlunch te maken samen met de kinderen! Graag 
rekening houden met de allergieën van kinderen en wanneer nodig de 
recepten aanpassen. 

Nieuwjaarsbingo! Wij hebben een leuke Nieuwjaarsbingo samengesteld. 
De benodigde materialen ontvangen jullie op locatie zodat we het 
nieuwe jaar op een leuke manier in kunnen luiden. 

Kerstversiering maken. In de bijlage ontvangen jullie een handleiding 
voor het maken van een “kerstknutsel” van hout! Volg de stappen en 
kom tot dit te gek leuke resultaat. 

Om de vakantie goed te beginnen of af te sluiten is het heel erg leuk om 
een eindejaar speurtocht te organiseren waar leuke momenten van het 
afgelopen jaar naar voren komen en daar nogmaals van te genieten 
met zijn allen!  

Wij hebben er zin in en wensen jullie allemaal veel plezier met de 
activiteiten! En alvast een heel fijn einde van het jaar en natuurlijk een 
heel mooi 2020! 

Groetjes, Sarina, Arienne, Annelies, Lisan, Kaylee en Petro 

 

 


