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Wensen Wonderland 4+
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… 

Maandag is de BSO gesloten ivm kerst

27-12 Dinsdag: Dennenappels, wasmanden en koekjes
Werp in de Wasmand!
Spulletjes en kleertjes werpen in de wasmand! Wie kan er het meeste
punten scoren?

Oud en nieuw koekjes bakken
Het is bijna oud en nieuw, dus gaan wij lekker bakken!

Dennenappels schilderen
Van bruin naar... Alle magische kleuren die je maar kunt bedenken.

28-12 woensdag: Vuurwerk�kkertje, vrolijke
vuurpijlen en appelflappen

Appelflappen
Bij oud en nieuw horen natuurlijk niet alleen oliebollen maar zeker ook
appelflappen! Vandaag gaan wij ze maken.

Vuurwerk�kkertje
Een spannend spel voor jong en oud!

Vrolijke vuurpijlen
Geen zorgen hoor, zij knallen niet!

29-12 Donderdag: Pyamadag, gymparcour, kaarsen
versieren en oliebollen!

Gymparcour in pyama/onesiedag
Vandaag mogen alle kinderen in hun pyama komen! Wij gaan lekker
gymen.

Kaarsen versieren
Wij gaan prach�ge kaarsen versieren met allerlei magische dingen.
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Oliebollen bakken
Heerlijke oliebollen uit de oven. Veel gezonder dus ook!

30-12 Vrijdag: Trix en wensenritueel
Uitstapje naar TRIX
Vandaag gaan wij lekker springen! Doe losse kleren aan zodat je volop
salto's kan maken.

Wensenritueel
Het nieuwe jaar is bijna hier. Het perfecte moment om nieuwe wensen en
voornemens te maken.

2-1 maandag: Gezonde chocolademelk, bingo en
winterspeurtocht

Bingo
Een ijskoude bingo met warme prijzen!

Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme
chocolademelk om op te warmen. Probeer eens een van deze gezonde
varianten!

Scavenger Hunt Winter
Vandaag gaan wij (hopelijk naar buiten) een spannende speurtocht doen!

3-1 Dinsdag: Sneeuwpopsmoothie, magische kleuren
in de sneeuw en 'iemand is hem, niemand is hem'.

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!

Sneeuwpop smoothie
Mmm, deze sneeuwpop ziet er lekker uit. Je kunt hem opdrinken! We
maken deze smoothie namelijk van ananas, kokos en banaan en versieren
zelf onze bekertjes.

'Iemand is hem, niemand is hem'.

4-1 Woensdag: Theater, magisch schilderen en
sprankelende sterrencake.
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Oud-Hollandse winterspelen
Zijn jullie klaar voor allerlei leuke, oud-Hollandse spelletjes?

Oud-Hollandse poffertjes
Wat is er nou lekkerder dan echte poffertjes? Vandaag gaan wij poffertjes
maken.

5-1 Donderdag: Schilderen, Theater en een
sterrencake.

Theater
Vandaag gaan wij een theater ac�viteit doen op de BSO! Doen jullie
gezellig mee?

Magisch schilderwerk
Wij gaan een prach�g en magisch schilderwerk maken!

Sterrencake
Naar de sterren, en daar voorbij! Met deze cake.

6-1 Vrijdag: Speeltuin, broodbakken en vlaggen zoeken
Als het weer het toelaat gaan wij naar de speeltuin toe om in de natuur te spelen.
Ook gaan wij een echt brood bakken en op zoek naar allerlei vlaggen!

Uitstapje naar de Houtkamp
Wij gaan naar ieders favoriete speeltuin bij de houtkamp! En misschien nog even langs de
kinderboerderij?

Brood bakken
Wij gaan op de ouderwetse manier een brood bakken. Wie wilt een broodje kaas?

Vlaggenspel
Wij gaan het vlaggenspel doen: wie kan als eerste alle vlaggen vinden?

 


