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Kerst
We hebben weer super leuke activiteiten voor jullie. Sinterklaas is terug naar
Spanje en het is bijna Kerstmis.

In de laatste maand van het jaar gaan we het gezellig maken en gaan we
met z'n allen volop genieten van de verschillende activiteiten..
Veel plezier!

Groetjes van het BSO team

7 december - 11 december
maandag t/m vrijdag
Pannenkoeken bakken
De Nederlandse pannenkoek wordt vrij dik gebakken, in de andere landen
doen ze dat weer anders! Het is zeker weten altijd weer smullen!
Kaasstengels
Kaasstengels daar zijn kinderen dol op. Maar de meeste kaasstengels die je
in de supermarkt kunt kopen, zitten vol met toevoegingen die niet gezond
zijn. Deze eenvoudig zelfgebakken kaasstengels zijn altijd een succes!
Kerstlepels
Wanneer je klaar bent met deze houten lepels zie je eigenlijk niet eens meer
dat het ooit een lepel was! Kies zelf het materiaal wat jij wilt gebruiken en
maak je eigen creatie. Als je klaar bent kun je hier nog een zelfverzonnen
kersttoneelstuk mee opvoeren. Gaaf toch?!
Kerstwenskaars
Op zoek naar een leuk kerst cadeau? Maak je eigen wenskaars, zo wordt het
tijdens de donkere dagen heel gezellig in huis!
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14 december - 18 december
maandag t/m vrijdag
Knakkie-kerstboom
Oooooh denneboom oooooh wat ben je lekker. We maken een eetbare boom
van knakworstjes, komkommer en een cherrytomaatje!
Kerstlichtjes
We maken onze eigen kerstlichtjes voor het raam. Als het buitenlicht erop
schijnt lijkt het net echt!
Kerstfiguren van ijslollystokjes
Met ijslollystokjes kun je prachtige kerstversieringen maken. Een ster, een
sneeuwvlok of een kerstboom bijvoorbeeld. Welke kies jij?
Zandkoekjes in kerstsfeer
We maken lekkere koekjes MET heerlijke snoepjes! De snoepjes zijn in de
vorm van een kerstboom! Extra lekker natuurlijk!.

