
Maandag 27 december

Glow Vogeltjes maken

Van kosteloos materiaal gaan we 
verschillende vogels maken en om ze extra 

kleur te geven gaan we ze verven me

t "glow in the dark" verf

Gaan jullie vast sparen voor kosteloos 
materiaal zodat we meerdere vogels kunnen 

maken?

Woensdag 29 december

Vuurwerk/vuurpijlen

Bijna is het zover!! Ook wij gaan er iets moois 
van maken en wel op papier en mooie pijlen .Dinsdag 28 december

Sneeuwbol

Vandaag gaan we een sneeuwbol 
maken. Hoe en met wat ??

Vrijdag 31 December

Oudejaars Bingo

Dit is geen gewone bingo maar we spelen 
Muziek, verhaal en plaatjesronde en dit wordt 

met meerdere locaties gespeeld.

Donderdag 30 december

Nieuwjaarskaarten

Een kaartje met kerst is leuk, maar ook voor het nieuwe 
jaar hebben we een hoop te wensen. Voor wie maak jij 

een mooie kaart?

BSO de 
Toverburcht\

Tovenaars, 

Heksenhuys
,Bezemstelen

Meikers 3



Houd er rekening mee dat kleding vies kan w orden. Denkt u aan makkelijk zittende kleding bij de activiteit.

I.v.m. de Corona maatregelen zullen er geen uitstapjes zijn w aarbij w e het OV moeten gebruiken. Activiteiten zullen op en rondom de locatie zijn.

Wij vragen u om voor 09.00 uur op locatie te zijn voor een optimaal verloop van de activiteit van die dag.

Wijzigingen in dit vakantieprogramma w orden voorbehouden vanw ege mogelijke w eersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden die van invloed kunnen zijn voor de opvang van uw  
kinderen.

Onze activiteitenpijlers: sport en spel, creativiteit, kunst en cultuur, techniek en media en natuur.

Belangrijke telefoonnummers BSO de Toverburcht

Tovenaars, Heksenhuys, Bezemstelen: 06-11428431 Centraal Kantoor bij geen gehoor: 0900-2357527 ( lokaal tarief )

Draken, Burcht, Ridders 06-21890466

Teenz 06-11366910

Locatiemanager Ilse Leemreise 06-29173295

Teamcoördinator Ingeborg van Marw ijk-Remie 06-50199750



Maandag 3 Januari 2022

Winter Drieluik

Vandaag gaan we een echte winterdrieluik 
maken. Ben benieuwd naar jullie 

creaties en ideeën
Woensdag 5 januari 2022

Vetbollen en pinda kettingen maken

Vandaag denken we aan de vogels in de 
winter en gaan we voor lekkere dingen zorgen 

die in de smaak zullen vallen bij ons 
gevleugelde vriendjes.Dinsdag 4 januari 2022

Bouncing Beats en 
Boomwhackers.

Vandaag gaan we naar de omnibus 
om muziek te maken, maar niet 

zomaar nee bijv. Op fitnessballen . 
Nieuwsgierig ??

Vrijdag 7 januari 2022

Zoutverven

Ja gek toch? we gaan met zout verven. Hoe 
dat moet?? Kom en ervaar het met ons!

Donderdag 6 januari 2022

Wereldgerechten

Vandaag gaan allerlei gezonde hapjes maken die uit een 
receptenboek komen "wereldhapjes". Zal vast smullen 

worden!!BSO de Toverburcht
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