
FloreoKids  BSO Het Buitenhof

Wensen Wonderland
26 december t/m 06 januari

De wonderen zijn de wereld nog niet uit: we gaan op reis naar Wensen Wonderland. 

In dit waanzinnige wonderlijke wonderland is alles mogelijk. Je stoutste dromen en meest
magische wensen komen uit en worden werkelijkheid. Onze slee reist van Wonderdam naar
Wensveld en bezoekt ondertussen alle mooie plekjes die er te zien zijn. Welke wensen laat jij
uitkomen? Het wordt een magische winter… 

LET OP: Dit programma geldt ook voor de kinderen van BSO Het Gebouw. De gehele
vakan�e vindt de opvang voor het Gebouw plaats bij BSO Het Buitenhof.
Adres: Buitenhoflaan 1 in Leiderdorp. 

Maandag 26 december 2022.
Tweede kerstdag: Gesloten

Dinsdag 27 december 2022
In het Sneeuwpoppenpark

Vrolijke vuurpijlen
Knallend het nieuwe jaar in, dat kan met deze vrolijke vuurpijlen. Volkomen
geluidloos en veilig, want bij dit vuurwerk knallen alleen de kleuren!

Vuurpijlen van knakworst
Vandaag is juf Razia de chef-kok. Ze gaat samen met de kinderen
vuurpijlen van knakworstjes maken. Voor kinderen zijn deze vuurpijlen
van knakworst echt fantas�sch! Super leuk en simpel om samen te
maken.

Donderdag 29 december 2022
Muziekfeest in de winter

Op de fiets naar het zwembad voor het kabinet.
Vandaag gaan we lekker naar het zwembad. Neem je zwemkleding
handdoek goede humeur en natuurlijk je fiets mee.

Sterrenkoekjes
Koekjes bakken is al�jd een goed idee! Deze keer bakken we de
allerlekkerste sterrenkoekjes met onder andere havermout, amandelmeel
en banaan. Jammie!
Voor alle lee�ijden
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Drumble Dance
Ochtend
Vandaag gaan wij heerlijk muziek maken! Drummen op grote gymballen.
Heb jij dit wel eens geprobeerd? Vandaag krijgen wij hier een lesje in.
Alle lee�ijden

Vrijdag 30 december
Oliebollen halen
Vandaag gaan we met de kinderen lekker naar buiten om een frisse neus te halen
en we gaan dan gelijk op zoek naar een oliebollen kraam. Bij terugkomst op Het
Buitenhof zullen we deze lekkernijen gaan proeven. Jammie Jammie.

Oliebollen halen
Vandaag gaan we met de kinderen lekker naar buiten om een frisse neus te
halen en we gaan dan gelijk op zoek naar een oliebollen kraam. Bij
terugkomst op Het Buitenhof zullen we deze lekkernijen gaan proeven.
Jammie Jammie.

Vuurwerk van wa�enstaa�es
Rond oud en nieuw mag het weer: vuurwerk afsteken. Maar een kunstwerk
van vuurwerk op papier maken dat mag gewoon al�jd! We gebruiken
hiervoor wa�enstaa�es. Ben je benieuwd? Het resultaat is héél mooi.

Maandag 2 januari 2023
Winterse dilemma's
We ze�en vandaag niet alleen onze handen aan het werk, maar ook onze
hoofden! Met het “winterse dillema’s” spel laten we de kinderen eens goed
nadenken. Zou je liever de hele winter niet meer slapen? Of juist een
heerlijke winterslaap houden? We bespreken elkaars keuzes en dagen de
kinderen uit om hun antwoorden toe te lichten.

Prach�ge pinguïns
Brr! januari is maar een koude maand. Daarom gaan we leuke pinguïns
knutselen, die voelen zich vast thuis in deze kou!

Dinsdag 3 januari 2023
Struinen op de Wonderboulevard

Winter scavenger hunt
We gaan naar buiten en zoeken naar een bevroren plas water, een naaldboom en
nog veel meer typische winterse dingen in de natuur!
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Magische kleuren in de sneeuw
Ontdek magische kleuren in de natuur met deze kleurenkijker. Schijn met deze
kleurenkijker in de sneeuw of bekijk de wolken!

Red het Noorderlicht!
Vind de kristallen om het Noorderlicht te beschermen. Maar let op er zi�en ook
nog rots-monsters achter jullie aan. Lukt het jullie om alle kristallen terug te
krijgen bij Pabbie?

BSO Boulevard
Welkom bij een nieuwe aflevering van BSO Boulevard! Tijdens deze talkshow gaan
we het hebben over onze belevenissen op de BSO en hierin zullen we de laatste
roddels zeker niet vergeten.

Donderdag 5 januari 2023

Sneeuwpop van wa�en
Kun jij met wa�en een sneeuwpop knutselen? Dat is een precies werkje!

paper plate Snowman
Vandaag maken de kinderen een leuke sneeuwpop van papieren bordjes.

Vrijdag 6 januari 2023
In de Verwondertuin

Kickboks workout
De kinderen krijgen vandaag een kickboks work-out. Wij gaan naar een echte boksschool hoe gaaf is dat!
De kinderen krijgen training van een echte boksleraar en krijgen basistechnieken aangeleerd. Kinderen
zullen zich zowel lichamelijk als geestelijk beter in hun vel voelen en met meer energie de dag door
gaan.

verwendag voor de jongste kinderen
Vandaag worden de jongste kinderen een keer lekker vertroeteld. Ze kunnen lekker genieten van een film
ook krijgen ze een beauty behandeling inclusief gli�er ta�oo.

 


