
Bso Partou Theresialaan 
 
De laatste schoolweek van het jaar is weer van start gegaan. Deze week genieten de kinderen 
van de heerlijke kerstsfeer op de bso. 
Zo zijn de kinderen dinsdag naar de kerstmarkt geweest op locatie Lidwinastraat. Daar 
mochten ze een ritje maken op de arrenslee, een kerstfilm kijken, lekkere soep en wafels 
eten, warme chocomelk drinken, kerststukjes versieren en nog veel meer. 
Donderdag vindt de kerstborrel op de bso plaats waar alle ouders en kinderen van de  bso 
voor zijn uitgenodigd. 
 
Volgende week start de kerstvakantie en zal bso Theresialaan samenvoegen met bso Lidwinastraat op locatie 
Lidwinastraat.  Het programma is al bekend en zal hieronder gepresenteerd worden. De kinderen krijgen weer een 
gevarieerd aanbood van activiteiten en workshops aangeboden! 
 

Wij wensen alle kinderen, ouders en collega’s fijne kerstdagen, een prettige vakantie en mooie 
jaarwisseling toe! 

 
Team bso Theresialaan 
Rubi, Ingrid, Judith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma 1ste week:  
27 december t/m 29 december 
Maandag Gesloten i.v.m. 2e kerstdag 

Dinsdag Na de gezellige en lekkere kerstdagen starten we deze ochtend met een zeskamp. We 
gaan lekker bewegen. De workshop vindt plaats in de Lidwinazaal waar we rond 10.00 
uur zullen starten. 
Daarna gaan we samen een gezonde lunch voorbereiden die we lekker rond 12.00 uur 
samen gaan opeten. En in de middag gaan we alvast een beetje naar oud en nieuw 
toewerken door alvast mooie champagne glazen te gaan versieren. 

Donderdag Ook deze ochtend gaan we actief van start. We gaan deze ochtend lekker bootcampen. 
Dus actief bewegen op muziek. 
In de middag gaan we mooie partypoppers maken voor oud & nieuw. En we gaan samen 
lekker popcorn maken! 

 

Programma 2de week: 

2 januari t/m 5 januari 
Maandag 
 
 

Na de leuke jaarwisseling proosten wij deze ochtend ook op het nieuwe jaar. Dit doen met 
lekkere gezonde groente en fruit shakes. Eerst gaan we bedenken welke shakes we willen 
gaan maken en daarna gaan we natuurlijk proosten en lekker proeven. 
Tijdens de middag hebben we een leuke vakantie quiz. Alle kinderen mogen meedoen om de 
antwoorden op deze vragen te geven! 

Dinsdag Vandaag hebben we een uitstapje! We gaan naar Monkey Town! 
Rond 10.30 uur gaan we vertrekken en rond 16.00 uur zijn we terug op bso Lidwinastraat! In 
Monkey Town gaan we lekker klimmen en klauteren en hebben we een smakelijke lunch! 

Donderdag Vandaag starten we lekker ontspannen door creatief met klei aan de slag te gaan. Ieder kind 
mag eigen fantasie los laten gaan, van dino tot koekjesschaaltjes, van fantasie tot 
werkelijkheid, alles mag deze ochtend. 
In de middag gaan we aan de slag met muziek. Want we gaan karaoke zingen en just dance 
doen! Dus de dansschoenen aan de stembanden opwarmen! We gaan swingen en zingen! 

 


