
Nieuwsbrief December 2022 
Activiteitenprogramma kerstvakantie 2022 

Hierbij de activiteiten voor de kerstvakantie. We doen bepaalde activiteiten met de andere 
locaties samen maar gaan ook per locatie op pad. Lees daarom aub goed het programma 
door. We zijn geopend van 8.00 tot 18.30 uur. 

We splitsen de (ontwikkelingsgerichte) activiteiten in voor de jongste en oudste kinderen. Er 
wordt elke dag gezorgd voor een goede lunch inclusief drinken en fruit. 

Denk aan gepaste kleding en alle activiteiten zijn onder voorbehoud.  

We hebben er zin in! 

  



De 1e week 

 

Dinsdag 27 december 2022 

Vandaag is het Winterwonderdag. We gaan allerlei 
winterspelletjes spelen, wie is de snelste sneeuwpop en kan 
het verste sneeuwballen gooien. Daarna eten we lekkere 
worstenbroodjes met warme chocomelk. In de middag 
maken we een kampvuurtje met een Zweedse fakkel en 
roosteren we marshmallows. Ook maken we alvast mooie 
papieren vuurpijlen voor het nieuwe jaar. 

Locatie Panta Rhei: met de kinderen die van paarden 
houden gaan we om 10.00 uur naar manege Hooidonk om 
de pony`s te verzorgen en paard te rijden. (we vertrekken 
om 9.45 uur!) In de middag sluiten we aan bij het 
programma hierboven. 

 

Woensdag 28 december 2022 

We gaan naar de schaatsbaan in Nuenen! Kinderen kunnen schaatsen maar ook gewoon 
gezellig kijken in de mooie tent. Wie schaatsen heeft mag deze meenemen en i.v.m. 
verplichting van handschoenen op de baan ook deze graag mee. 

 

Donderdag 29 december 2022 

We gaan met de jongste kinderen naar de bossen om daar 
levend Stratego (junior) te spelen. Wie vindt er als eerste de 
vlag?! 

Met de oudste kinderen gaan we op survival. We gaan op 
pad waar we allerlei opdrachten krijgen, kijken wie er een 
kompas kan lezen, kunnen we vuur maken met stenen? 
Hopelijk lopen we goed en kunnen we het eindpunt vinden. 

Locatie Nederwetten: In de ochtend staat er een bootcamp 
op het programma (bij slecht weer in de zaal), in de middag 
lopen we een spannende speurtocht.  



De 2e week 

 

Maandag 2 januari 2023 

We gaan naar de schaatsbaan in Nuenen! Kinderen kunnen 
schaatsen maar ook gewoon gezellig kijken in de mooie tent. Wie 
schaatsen heeft mag deze meenemen en i.v.m. verplichting van 
handschoenen op de baan ook deze graag mee. 

Dinsdag 3 januari 2023 

We gaan met de jongste apenkooi spelen in de gymzaal. We 
klauteren en rennen en zorgen dat we niet worden getikt. 

Met de oudste gaan we…laser gamen! Bij slecht weer gaan we 
hiervoor naar de gymzaal, daar doen we de lampen uit en verstoppen 
we ons achter verschillende obstakels. Welk team wint deze game? 

 

Woensdag 4 januari 2023 

We gaan op winterspeurtocht, vinden we de juiste route en komen we op tijd terug om zelf 
pizzaatjes te maken met de gezellige pizzarette? 

 

 

 
 



 

 

Donderdag 5 januari 2023 

We houden vandaag een gezellige nieuwjaarsdag. We kijken film, eten oliebollen en maken 
in de middag een groot kampvuur bij locatie Pantha Rhei. Ouders zijn van harte welkom om 
te proosten op het nieuwe jaar! 

Locatie Nederwetten: We houden vandaag ook in Nederwetten een gezellige nieuwjaarsdag. 
We kijken film, eten oliebollen en maken hapjes voor de ouders die later op de middag van 
harte welkom zijn om te proosten op het nieuwe jaar!  

 

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en sportief nieuwjaar toe! 

Team Sport BSO Nuenen 


