1. Wonderland SportBSO - kerstvakantie 2018-2019

Week 24-28 december 2018
Maandag 24 december - thema schaatsen
We gaan vandaag al vroeg op pad richting Leiden en nemen onze lunch mee. We gaan schaatsen
op de ijsbaan in Leiden en eten onze broodjes daar lekker op. Neem je muts, handschoenen en
sjaal mee, want het zal wel koud zijn. En vergeet je schaatsen natuurlijk niet!

Dinsdag 25 december - gesloten
Vandaag zijn we gesloten vanwege 1e kerstdag.
Woensdag 26 december - gesloten
Ook vandaag zijn we gesloten.
Donderdag 27 december - thema relaxen
Vandaag staat in het thema van relaxen. We krijgen een les ontspannen en yoga. Ook komt er
vandaag een masseuse, om extra te ontspannen na de drukke kerst. Zij komt ons leren massages
geven. Deze masseuse is gediplomeerd kindermasseuse.

Vrijdag 28 december - thema schaatsen
Wonderland SportBSO is vandaag gesloten zoals gebruikelijk op vrijdag, maar op de BSO
Wonderland Mariastraat gaan we met z’n allen schaatsen!
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Week 31 december 2018 – 4 januari 2019
Maandag 31 december - thema Wonderland Oliebollen Toernooi
Vandaag gaan we een heuse oliebollentoernooi houden op Wonderland SportBSO! Ook de groepen
van BSO Wonderland Mariastraat zullen hierbij aanwezig zijn. Welk team wint de meeste
wedstrijden? Het wordt een sportieve dag waarbij we van allerlei sporten/toernooitjes gaan doen
voor jong en oud. Een leuke afsluiter van het jaar voor de hele BSO!
Dinsdag 1 januari - gesloten
Vandaag zijn we gesloten want het is nieuwjaarsdag!
Woensdag 2 januari - thema schaatsen
De SportBSO is vandaag gesloten, maar de Mariastraat gaat vandaag schaatsen!
Donderdag 3 januari - thema Legerdag
We krijgen bezoek van een echte soldaat! Hij gaat ons laten zien hoe het is om soldaat te zijn en
we je daarvoor allemaal moet kunnen. Samen met de kinderen van BSO Wonderland Fontein
toveren we ons om tot soldaten en gaan we de strijd met elkaar aan! Doe je soldaten pak aan en
zet je stoere gezicht op vandaag.

Vrijdag 4 januari - thema 3 Koningen
Wonderland SportBSO is vandaag zoals gewoonlijk gesloten, maar op BSO Wonderland Mariastraat
is het een groot feest. Vandaag staat in thema van 3 koningen. Het wordt een koninklijke dag met
een fotoshoot en nog veel ander leuks. Wie wordt de opperkoning vandaag?
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