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Gouda, 12 december 2022 
 
 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Het thema van de kerstvakantie is ‘Mega Media’. Van dinsdag 27 december tot en met vrijdag 6 
januari gaan we verschillende media ontdekken! Hoe werkt sociale media, kunnen we zelf tv 
maken en hoe maak je een leuke krant? We maken er een leerzame, gezellige, sociale vakantie 
van! 
 
 

 
 
 
Ook informeren wij u in deze brief over het samenvoegen van de locaties deze kerstvakantie.  
 
De informatie staat ook op onze website: www.quadrantkindercentra.nl onder vakantieopvang. 
Let op dat u wel de brief voor de juiste regio/locatie aan klikt! 
 
Op naar een mooie kerstvakantie!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Clustermanagers & senior pedagogisch medewerkers: 
 

 Deborah Rotman & Sanne van der Horst (Bloemendaal/Plaswijck en Noord) 

 Bea Bunt & Suzanne Tettero (Korte Akkeren/Kort Haarlem) 

 Wendy van Adrichem & Saskia Noorlander (Goverwelle) 

 Elise Faay & Deveny van Toor (Reeuwijk) 

 Monique Philip & Kim Vreeswijk (Park Triangel) 

 Annette Gelderblom & Joliene Breedijk (Waddinxveen Noord) 

 Winnie Querreveld & Chantal Jansen (Bodegraven-Oudewater) 

 Lidewij Zwamborn & Annemarie Groeneweg (Zuidplas) 

 Miriam de Man & Anouk van den Berge (Westergouwe) 

 Sandra Groeneboom & Dagmar Hoekstra (Koningskwartier) 
 
  



- 

Samenvoeglocaties 
 

In de keuze van de locaties wel/niet samenvoegen is met de volgende criteria rekening 
gehouden: 

 Grootte van de vestiging en aanbod spelmaterialen voor alle leeftijdscategorieën. 

 Aantal kinderen per locatie. 

 Aanwezigheid van bekende pedagogische medewerkers voor de kinderen. 
 
 

Datum  Bso’s Da Costa, Driebruggen & Wereldweijde 

Week 52  

 
Dinsdag 27 december & 
donderdag 29 december  
 

 
Bso Wereldweijde 

 
 

Datum  Bso’s Da Costa, Driebruggen & Wereldweijde 

Week 1  

 
Maandag 2 januari, dinsdag 3 
januari & donderdag 5 januari 
 

 
Bso Wereldweijde 

 
 
Het adres van bso Wereldweijde is:  KC Wereldweijde 
 Cortenhoeve 51 
 2411 JL Bodegraven 
 Tel: 06-38778066 
 
 
 
Onze bso is open van 7.30 – 18.30 uur. Wij verwachten uw kind vóór 9.30 uur.  
Bent u later? Dan graag contact opnemen met de locatie!  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze aan de pedagogisch medewerkers stellen. 
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Rugzakje  
Om de activiteiten en uitstapjes voor iedereen mogelijk én aangenaam te maken vragen wij u de 
kinderen tijdens de vakantieopvang standaard een rugzakje mee te geven met hierin afhankelijk 
van het weer: 

 Regenkleding 

 Handschoenen en een sjaal 

 Een extra trui of vest 

 Eventueel een extra broek en onderbroek 
 

Staat het rugzakje bij een activiteit? 
Dan is het belangrijk om het in ieder geval die dag mee te geven. 
 
 
Uitstapje / workshop 
 
Als we op pad zijn moet u er rekening mee houden dat u uw kind niet voor 17.00 uur op komt 
halen. Dit in verband met de tijd die we nodig hebben voor de reis en de activiteit zelf.  
Ook als we workshops organiseren is het fijn als uw kind deze af kan ronden. 
 
Wilt u uw kind toch eerder op komen halen? Overleg dit van tevoren dan even met de 
medewerkers.  
 
 
Activiteitenplanning 
 
Week 52 

 

 
 
  

Dag Activiteit & leeftijd Tijd & vervoer & overige opmerkingen 

 
Dinsdag 
27 december 
 
Mensenknap 
 

 
Vandaag beginnen we onze eigen BSO-
krant.  
 
In de middag leren we over fake nieuws 
(en wie weet verzinnen we zelf wat!) 
 

 
 

 
Donderdag 
29 december 
 
Beweegknap 
 

 
De kinderen spelen levend bingo! Wie 
vindt de spullen het snelst en heeft als 
eerst de kaart vol?  
 
’s Middags maken we lekkere 
appelflappen. 
 

 



- 
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Dag Activiteit & leeftijd Tijd & vervoer & overige opmerkingen 

 
Maandag 
2 januari 
 
Uitstapje 
 

 
De jongere kinderen krijgen vandaag 
een workshop Educatief Lego; de 
oudere kinderen (v.a. 7 jaar) gaan naar 
de speelfabriek in Rotterdam. 
 
’s Middags zorgen we nog een keertje 
voor vuurwerk met lekkere 
vuurpijlsnacks.  

 

 
De taxi naar Rotterdam vertrekt om 
9:15 uur. Zijn jullie er voor die tijd?  

 
Dinsdag  
3 januari 
 
Zelfknap 
 

 
Vandaag maken we een eigen tv-
programma, inclusief decors en 
kostuums.  
 
In de middag spelen we het programma 
“cupcakecup” na: wie maakt de mooiste 
(en lekkerste!) pinguïn cupcake?  
 

 

 
Donderdag 
5 januari  
 
Mensenknap 
 

 
Tijd voor een stripverhaal in onze BSO-
krant: de kinderen maken een eigen 
stripfiguur!  
 

 
 
 


