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De Speelboom

Ho-Ho-Ho allemaal!

Pak de Kerstboom van zolder en begin maar alvast met oude sokken te sparen… We pimpen
onze Kerstsokken en gaan rocken op onze sokken �jdens het Kerstsokkenbal.

Naast allerlei Kerstac�viteiten staan er ook typische winterse ac�viteiten op het programma
zoals de snowball games. Of doe mee het vuurwerksportspektakel!

Veel plezier!

Groetjes van het BSO team

Week 1
Kerst ac�viteiten

Kerstsokken: pimp je sok
Het is �jd voor de Kerstsok! Pimp je sok tot een echte Kerstsok en steel
de show op het Kerstsokkenbal!

Gezonde kerstkransjes
Zo lekker, die kerstkransjes.. Maar om een bolle kerstmannen-buik te
voorkomen, maken we de gezonde variant met banaan en havermout!

Kerstsokkenbal
We gaan rocken op onze sokken! Voetjes van de vloer en haal je zelf
gepimpte Kerstsokken er maar bij!

Kerstkrans sjoelen
We gaan sjoelen met kerstkoekjes!

Kerstlichtjes
We maken onze eigen kerstlichtjes voor het raam. Als het buitenlicht
erop schijnt lijkt het net echt!

Kerst photobooth
Wil je op Rudolph het rendier lijken? Of heb je liever kerstballen voor je
ogen? Kies je eigen props bij deze leuke Kerst photobooth!

Sneeuwschudhuisje
We maken zelf een sneeuwbol. Eentje die je moet schudden en waar dan
de sneeuw naar beneden komt vallen. Schudden maar!

Pestokerstboom
Zo makkelijk was het nog nooit om een kerstboom te maken. Wij maken
hem namelijk van bladerdeeg en pesto, even in de oven en smullen
maar!
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Week 2

Oud en Nieuw ac�viteiten
Zachte sneeuwballen
Of het een wi�e winter wordt weten wij niet.. Maar daar kunnen we
natuurlijk ook zelf voor zorgen! We maken sneeuwballen na met wol.
Wie weet kunnen we wel een sneeuwballengevecht houden! Doe je
mee?

Sneeuwbalschieter
Sneeuwballen gooien was nog nooit zo leuk! We gaan ze namelijk
lanceren met een zelfgemaakte katapult...! Hoe ver kun jij jouw
sneeuwballen wegschieten?!

Pop-up vuurwerk
Met vuurwerk kun je niet spelen. Maar met dit vuurwerk kan dat wel!
We maken het van verschillende kleuren lint en laten dit afgaan door de
lepel op- en neer te bewegen!

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

Sneeuwpop bowlen
Bowlen met sneeuwpoppen! Hoeveel krijg jij er om?

Indoor snowball games
We gaan spelen met sneeuwballen! We gebruiken zelfgemaakte
sneeuwballen, zodat we nu ook binnen met sneeuw kunnen spelen.
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Appelflappen
Naast oliebollen horen appelflappen natuurlijk ook bij oud en nieuw.
Maar ja, eigenlijk zijn ze het hele jaar door superlekker!

 


