Puck&Co KindCentrum
Brede School Noord
21 december t/m 01 januari
de Plataan 32a
6941ZN Didam

Kerstvakantie
Ho-Ho-Ho allemaal!
Pak de Kerstboom van zolder en begin maar alvast met oude sokken te
sparen… We pimpen onze Kerstsokken, gaan rocken op onze sokken tijdens
het Kerstsokkenbal.
Naast allerlei Kerstactiviteiten staan er ook typische winterse activiteiten op
het programma zoals snowball games. Of doe mee het
vuurwerksportspektakel!
Deze en nog veel meer piekfijne activiteiten zijn te vinden in dit
Kerstprogramma!
Naast de activiteiten hebben wij ook toffe uitjes op het programma staan!
Kom jij deze vakantie met ons meevieren?

Maandag
Kerstsokken: pimp je sok
Foute Kersttruien zijn geweest; het is tijd voor de Kerstsok! Pimp je sok tot
een echte Kerstsok en steel de show op het Kerstsokkenbal!
Kerstboomhangers met een vleugje natuur
Om het nóg gezelliger te maken tijdens Kerst maken we onze eigen
kerstboomhangers. Het enige wat we hiervoor nodig hebben zijn takjes,
touw en wat versieringen! Doe je mee?
Gezonde kerstkransjes
Zo lekker, die kerstkransjes.. Maar om een bolle kerstmannen-buik te
voorkomen, maken we de gezonde variant met banaan en havermout! Super
lekker én leuk om in de kerstboom te hangen.
Kerstsokkenbal
We gaan rocken op onze sokken! Voetjes van de vloer en haal je Kerstsokken
van stal: het is tijd voor het knotsgekke Kerstsokkenbal!
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Dinsdag
Gezonde Kerstpopcorn
Popcorn ongezond? Nee hoor! We maken zelf erg lekkere popcorn en die er
ook nog eens gezellig uitziet. We gebruiken gezonde ingrediënten in
kerstkleuren. Smullen!
Kerstkristallen proefje
Heb je die lekkere kerststokjes wel eens gezien? Vaak hangen ze in de
kerstboom, of gewoon gezellig ergens in huis. Wij gaan deze namaken en
doen hier een gaaf proefje mee! We laten hier namelijk kristallen op groeien.
Doe je mee?
Kerstmuziek bingotime!
Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen die
voorbij komen worden platen gedraaid! De spanning van de traditionele
bingo, maar dan met muziek! Weet jij de artiest en de titel van het nummer
dat voorbij komt?
Kerstbel knutsel
Ho ho hooo.. de kerstman tingelt met zijn kerstbel. Wij gaan ook een
kerstbel knutselen. En weet je wat? Deze kerstbel kan ook nog eens in de
kerstboom hangen!

Woensdag 23 december
Opvang wordt op twee locaties aangeboden. Zowel op BSO
Daalhuizen in Velp en BSO Brede school Noord in Didam.
Uitstap in Velp: Monkeytown, uitstap in Didam: Bowlen in Zevenaar
Uitstapjes zijn onder voorbehoud.
Sneeuwpop bowlen
Bowlen met sneeuwpoppen! Hoeveel krijg jij er om?
Winterdans
Het is winter en dan is er buiten van alles aan de hand. Denk aan
dwarrelende sneeuwvlokjes, rollende sneeuwballen en glijdende schaatsen.
Wij gaan proberen om dit allemaal na te doen. Samen maken we van al deze
bewegingen een vrolijke winterdans.
Sneeuwschudhuisje
We maken zelf een sneeuwbol. Eentje die je moet schudden en waar dan de
sneeuw naar beneden komt vallen. Binnenin maken we een winterlandschap.
Schudden maar!
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Donderdag
Wij zijn vandaag open tot 17.00 uur!
Kerstavond
Kei-lekkere kindercocktail
Vind jij ze er ook zo lekker uitzien, die mooie cocktails? Normaal gesproken zijn cocktails voor grote
mensen.. Maar deze niet! Wij maken deze lekkere drankjes met verschillende ingrediënten zoals cranberryen granaatappelsap. Proost!
Sneeuwpop bowlen
Bowlen met sneeuwpoppen! Hoeveel krijg jij er om?
Winterdans
Het is winter en dan is er buiten van alles aan de hand. Denk aan dwarrelende sneeuwvlokjes, rollende
sneeuwballen en glijdende schaatsen. Wij gaan proberen om dit allemaal na te doen. Samen maken we van
al deze bewegingen een vrolijke winterdans.

Vrijdag - 1e Kerstdag
Wij zijn vandaag gesloten
Prettige Kerstdagen!
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Maandag
Kerstproefje: smeltende kerstbomen
Het is tijd om de kerstboom 'op te ruimen'! We maken een mengsel van baking soda en water en maken hier
kerstbomen van! Deze laten we vervolgens smelten door er azijn overheen te druppelen. Echt heel cool! Doe
je mee?
Sneeuwpop-pizza
Super leuk om te zien toch, deze sneeuwpoppen-pizza's?! Naast het feit dat ze er erg leuk uitzien, zijn ze
ook nog eens mega lekker!
Indoor snowball games
We gaan spelen met sneeuwballen! Ja, echt waar! We gebruiken zelfgemaakte sneeuwballen, zodat we nu
ook binnen met sneeuw kunnen spelen. Cool toch?!

Dinsdag
Elfensnot in een potje
Iel! Dat ziet er vies uit! Het lijkt wel snot... Dat is het ook..! We maken zelf elfensnot en stoppen het in een
potje. Op deze manier kun je er nog vaak mee spelen.
IJzige kunst
We gaan naar buiten op zoek naar natuurlijke materialen die we kunnen gebruiken voor onze ijzige kunst.
Zou het weer een beetje meewerken of moet de diepvries ons een handje helpen?
Let's freeze
Freeze! Als alleen je arm ontdooid is en de rest van je lichaam bevroren: hoe zou dat eruit zien? Wij
proberen het!
Sneeuwbalschieter
Sneeuwballen gooien was nog nooit zo leuk! We gaan ze namelijk lanceren met een zelfgemaakte
katapult...! Hoe ver kun jij jouw sneeuwballen wegschieten?!

Woensdag 30 december
Opvang wordt op twee locaties aangeboden. Zowel op BSO Daalhuizen in Velp en
BSO Brede school Noord in Didam.
Uitstap in Velp: Bowlen, uitstap in Didam: Monkey Town in Doetinchem Uitstapjes zijn onder voorbehoud.
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Donderdag
Wij zijn vandaag open tot 17.00 uur!
Oudjaarsdag
Wensenritueel
We wensen elkaar een gelukkig nieuw jaar met oud en nieuw. Maar eigenlijk kun je iedere dag elkaar het
beste wensen, toch? Welke wensen zouden mensen kunnen hebben? En kunnen we samen wensen dat dit
uitkomt?
Knallende kurken
Met kurken maken we de leukste figuurtjes. Welke wil jij maken? Een leuke sneeuwpop, een lief
kerstkaboutertje of een gaaf rendier? We maken er een touwtje aan, zodat we ze op kunnen hangen!
SPEKtaculair Nieuwjaar
Ook leuk voor thuis, we maken vuurpijlen van spekjes. Heel simpel en heel leuk!
Vuurwerktikkertje
Iets met een lont, een pijl en aftikken....We leggen het wel uit! Kom gewoon meedoen en dan knallen we
samen het jaar uit!

Vrijdag - Nieuwjaarsdag
Wij zijn vandaag gesloten
Gelukkig Nieuwjaar!

