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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… 

Maandag 26 december 22
Tweede kerstdag
Vrij!

Dinsdag 27 december 2022
De sneeuwpop zegt... 4+
De sneeuwpop zegt..... Jingle bells! Aan jou de taak om te proberen zo
snel mogelijk "�nge-linge-ling" te roepen! Wie is de laatste? Hij of zij is
af..!

Uitstapje Trix 4+/7+
Vandaag gaat de hele BSO lekker springen bij Trix!

Donderdag 29 december 2022
Uitstapje naar de bowlingbaan! 4+
Vandaag gaan de kinderen van de 4+ naar de bowling baan!

Bioscoop 7+
Vandaag gaan de kinderen van de 7+ naar de bioscoop!

Fortune cookies 4+/7+
Heb jij wel eens een 'fortune cookie' gezien? We maken deze bijzondere
gelukskoekjes zelf! Welke tekst verstop jij in jouw koekje?

 



FloreoKids  BSO Het Koetshuis

Wensen Wonderland
26 december t/m 06 januari

Maandag 2 januari 2023
Oliebollen uit de oven 4+
Een echt feest is niet compleet zonder oliebollen. En deze oliebollen kan
iedereen bakken, want ze hoeven niet in de frituurpan. Bakkers klaar?
Smullen maar!

Workshop 4+
Vandaag hebben we een leuke workshop voor de 4+!

Schaatsen 7+
De kinderen van de 7+ gaan vandaag schaatsen op de drijvende
schaatsbaan in Leiden.

Dinsdag 3 januari 2023
Struinen op de Wonderboulevard

Winter scavenger hunt 4+
We gaan naar buiten en zoeken naar een bevroren plas water, een
naaldboom en nog veel meer typische winterse dingen in de natuur!

Gezonde warme chocolademelk 4+/7+
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!

Winterflipbook 7+
Een boekje waar je snel doorheen kunt bladeren en het lijkt alsof je
tekeningen kunnen bewegen, wordt een flipbook genoemd. Wij maken
een winterversie en filmen de boekjes!

Donderdag 5 januari 2023
In de Verwondertuin

Sneeuwbol maken: Let it snow! 4+
Creëer je eigen verwondertuintje in een sneeuwbol! Maak van jezelf een
skiër, sneeuwpop of misschien wel een kerstman. Vergeet ook de sneeuw
niet natuurlijk.

Winter- standbeelden 4+
Als de muziek stopt staan we s�l en veranderen we in standbeelden die
iets met winter te maken hebben. Misschien als iemand die schaatst of
met sneeuwballen gooit? Raad jij wat er uitgebeeld wordt?
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Verborgen wezens in de natuur 7+
Verwonder jezelf in de natuur en ga op zoek naar verborgen gezichten in
bomen en wolken. Welke zet jij op de foto?

Wintermutsjes van wol 7+
Wat zien deze mutsjes er scha�g uit! Leuk als decora�e in een
winterthema of als hanger in de kerstboom. Of misschien wil je dit mutsje
wel gebruiken als eierwarmer? We hebben nog wel wat wc-rolletjes nodig
en ook restjes wol zijn welkom.

 


