
 BELANGRIJKE GEGEVENS: 

Telefoonnummer locatie : 06-51485138 

Mobiele nummer tijdens uitstapjes : 06-51485138 

Centraal Kantoor bij geen bereik : 0900-2357527 (lokaal tarief) 

 

Kijk voor onze visie en procedures op www.kinderopvangskar.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Maandag 23 december 2019 

BSO De Holle boom 
Sport & Spel  | Dansen | 4-7  jaar 

aanwezig vóór: 9:30 uur | ophalen vanaf: 
16:00 uur 

 

Lekker begin van de vakantie! Wij gaan 

swingen met die billen. Bij Dansschool 

Versteegh aan de Velperweg gaan we 

vanochtend de gaafste danspassen 

leren.  

 

 
Donderdag 26 december 2019 

BSO De Holle boom 
is gesloten want het is tweede kerstdag!  

Fijne Kerst allemaal!! 

 

 
Dinsdag 24 december 2019 

BSO De Holle boom 
Kunst & Cultuur | kerstknutseldag | 4-7  jaar 

aanwezig vóór: 9:30 uur | ophalen vanaf: 
16:00 uur 

 

Met WC-rollen kun je de mooiste kerstkransen 

maken. En als je een papiertje vouwt kun je er 

kerststerren voor op het raam van maken. 

Wat weet jij nog te knutselen voor Kerst? 

 

 

Woensdag 25 december 2019 
BSO De Holle boom 

is gesloten want het is eerste kerstdag!  
Fijne Kerst allemaal!! 

 

Vrijdag 27 december 2019 
BSO De Holle boom 

Techniek | Sportdag | 4-12 jaar 
aanwezig vóór: 9:30 uur | ophalen vanaf: 16:00 uur 
BSO Heksenbos, Zevensprong, Podium en Houtveste 

zijn er ook! 
 

Laten we een parcours maken! Dat is een weg met 

allemaal hindernissen. Maar niet buiten, doen we 

gewoon BINNEN, IN de bso. Gewoon omdat het kan 

Kruipen onder een deken, zigzaggen om 

pionnen…wat nog meer? Dan verzinnen we dat 

eerst samen in de ochtend en dan gaan we het in 

de middag doen. Goed idee?  

 

Programma 
Kerstvakantie 
2019/2020 
BSO De Holle boom 
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Maandag 30 december 2019 
BSO De Holle boom  

Kunst & Cultuur | Toneeldag | 4-7 jaar 
aanwezig vóór: 9:30uur | ophalen vanaf: 

17:00 uur 
 
Er was eens een grote tijger. Hij was zo eenzaam 
en zocht een vriendje. Toen kwam hij een krokodil 
tegen… 
 

In de ochtend verzinnen we en bereiden we een 
toneelstukje voor. Jullie mogen helemaal zelf 

weten waar het over gaat en wat we ervoor nodig 
hebben. In de middag gaan we ons toneelstuk 

laten zien. Misschien willen de peuters wel komen 
kijken? Of spelen we het voor elkaar?        

 

 
 Dinsdag 31 december 2019 

BSO De Holle boom  

Kunst & Cultuur | Oud en Nieuwfeest | 4-7 jaar 
aanwezig vóór: 9:30uur | ophalen vanaf: 

17:00 uur 
 

Knallend het nieuwe jaar in! Met de stopdans, 
appelflappen bakken, proosten met 

kinderchampagne feesten we zo het nieuwe 
jaar in. EN als klap op de vuurpijl steken we 

samen nog wat sterretjes af! 
Omdat dit zo gezellig is allemaal, hebben we 

BSO ’t Podium en Heksenbos ook uitgenodigd 
om te komen feesten met ons. 

 

 
Woensdag 1 januari 2020 

 BSO De Holle boom 
is gesloten 

 

 

Donderdag 2 januari 2020 
BSO De Holle boom 

Digitaal/Multimedia | Filmhuis | 4-8 jaar 

aanwezig vóór: 9:30 uur | ophalen vanaf: 16:00 uur 

 
Zo na al dat gefeest is het tijd om even te chillen. We nemen jullie 

mee naar het filmhuis en gaan kijken naar Buurman en Buurman. 

Om 10:00 uur gaan we weg en rond 13:00 uur zijn we weer thuis. 

Jij komt toch zeker ook? 

 

 

 
Vrijdag 3 januari 

BSO De Holle boom 

Kunst & Cultuur | Muziekdag| 4-12  jaar 
aanwezig vóór: 9:30 uur | ophalen vanaf: 16:00 uur 

BSO Heksenbos, Zevensprong, Podium en Houtveste zijn er 

ook! 

Bamboleoooo bamboleaaaa 

llalalaalalalielaloe 

Pak die sambabal er maar bij en de castagnettes en de 

traingel en de tamboerijn maken we er een muziekdag van 

oh wat fijn! 

 


