Belangrijke informatie.
Vakantieprogramma Kerst - BSO De Wereld

Een gezellige boel!
Gedurende deze vakantie sluit BSO De Wereld op de woensdag en vrijdag aan bij BSO
Toverburcht.

Week 1:
Achterwacht, Ilse Leemreise: 06 29 17 32 95
Centraal kantoor bij geen gehoor: 0900 235 75 27 (lokaal tarief)

Kleding.
Houd er rekening mee dat kleding vies kan worden. Denkt u aan makkelijke kleding
passend bij de activiteit?

Let op!
Wij vragen aan iedereen om voor 09.00 uur op locatie te zijn voor een optimaal verloop
van de activiteit van die dag. Wij vragen u om deze tijden aan te houden zodat uw
kind(eren) geen activiteiten hoeven te missen. Wij kunnen het programma niet
aanpassen of ter plekke annuleren vanwege kinderen die te laat komen.

Wijzigingen.
Wijzigingen in dit vakantieprogramma worden voorbehouden vanwege mogelijke
weersomstandigheden of dergelijke onvoorziene omstandigheden die van invloed zijn
voor de opvang van uw kinderen.
Belangrijke telefoonnummers.
Basisgroepen Kunstenmakers, Sterren en Uitblinkers: 06 20 74 60 16
Basisgroepen Toppers en Talenten: 06 55 48 19 53
Locatiemanager, Jacqueline Peters: 06 53 36 95 64
Teamcoördinator, Marieke Nijs-Graefenhaijn: 06 11 76 38 11

Hey buschauffeur!
Om ons te verplaatsen naar en van een activiteit maken wij gebruik van openbaar
vervoer.
Dit geven wij aan in het vakantieprogramma met een bus-pictogram.

Maandag 23 december
Vrijdag 27 december

4 tot 7 jaar (beneden)
Creatief in winterse sferen
7 t/m 12 jaar (boven)
Masterchef

Alle leeftijden

Woensdag 25 december

Robots programmeren
door middel van een
knikkerbaan.

Vandaag is BSO De Wereld gesloten.
Geniet van jullie dagen!

Dinsdag 24 december

Donderdag 26 december

4 tot 7 jaar (beneden)
Koken met sterren

Vandaag is BSO De Wereld gesloten.

7 t/m 12 jaar (boven)
Masterchef

Geniet van jullie dagen!

Maandag 30 december
Vrijdag 3 januari

4 tot 7 jaar (beneden)
Winterwonder speurtocht
7 t/m 12 jaar (boven)
Winter knutseldag

Bingo, alle leeftijden

Woensdag 1 januari

Vandaag kun je hele mooie prijzen

Nieuwjaarsdag

winnen tijdens onze

Vandaag is BSO De Wereld

Nieuwjaarsbingo!

gesloten, wij wensen jullie
een heel mooi 2020!

Dinsdag 31 december

Donderdag 2 januari

4 tot 7 jaar (beneden)
Last day of the year

4 tot 7 jaar (beneden)
Sportief en leuke spelletjes, lekker actief

7 t/m 12 jaar (boven)
Ouderjaarsparty

7 t/m 12 jaar (boven)
Jachtseizoen en andere leuke spelletjes

