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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 stop motion video? 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 en 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: 26 t/m 30 december  BSO’s Goejanverwelle en Kolibrie  

Week 52  

Maandag Gesloten i.v.m. 2e Kerstdag 

Dinsdag, donderdag, vrijdag BSO Goejanverwelle 

Woensdag  
BSO de Kwikstaart  
 

 
 

Datum: 2 t/m 6 januari  BSO’s Goejanverwelle en Kolibrie  

Week 1  

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag BSO Goejanverwelle 

Woensdag  
BSO de Kwikstaart  
 

 
 
Het adres van BSO Goejanverwelle is:  Chopinstraat 10 
 2807 PS Gouda  
 Tel: 06-81616580 
 
Het adres van de Kwikstaart is: de Kempenaerstraat 2 
 2805 SC Gouda  
 Tel: 0182-530930 

 
 
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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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. 
 
 
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.  
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Activiteitenplanning 
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Dag Activiteit & leeftijd Tijd & vervoer & overige opmerkingen 

 
Maandag  
26 december 
 

 
Tweede Kerstdag 

 
BSO gesloten 

 
Dinsdag 
27 december 
 
Workshop/ 
Uitje 
 

 
4+ Theatermakerij Storm komt langs om 
ons te leren hoe we kunnen dansen 
alsof we in een echte videoclip spelen. 
 
 
8+ : We gaan met de trein naar de stad 
en daar gaan we schaatsen! Na afloop 
eten we een heerlijke oliebol. 

 
4+  Trek kleding aan waarin je 
makkelijk kunt bewegen. 

 
 
 8+ Schaatsen zijn al op de 
locatie. 
 

Neem je handschoenen mee! 
(zonder handschoenen mag er niet 
geschaatst worden i.v.m. de veiligheid) 
 

 
Woensdag  
28 december 
 
Beweegknap 
 

 
4+ kinderen gaan een mimespel doen. 
 
8+ kinderen gaan speuren met een 
multimedia speurtocht. 

 
 
Let op: BSO de Kwikstaart 

 
Donderdag 
29 december 
 
Woordknap 
 

 
Vandaag doen we klim- en 
klauterspelletjes in de gymzaal 
waaronder televisie tikkertje. 
 
Ook maken we met iedereen groente 
lettersoep. 
 

 
 
Trek kleding aan waarin je makkelijk 
kunt bewegen. 

 
Vrijdag 
30 december 
 
Rekenknap  
 

 
4+ Ken jij alle cijfers? En wat is jouw 
lievelingscijfer? Vandaag staat in het 
teken van cijfers.  
 
7+ We maken met elkaar een stop 
motion film. Weet jij wat dat is? 
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Activiteitenplanning 
 
Week 1 

 

 

Dag Activiteit & leeftijd Tijd & vervoer & overige opmerkingen 

 
Maandag 
2 januari 
 
Zelfknap 
 

 
Waar ben jij nou echt heel goed in of 
wat vind jij heel leuk om te doen? 
Schilder jezelf terwijl je dit aan het doen 
bent. Maak je er ook nog een mooie lijst 
omheen? 
 
Ook maakt iedereen zijn eigen pizza van 
een pitabroodje. Dat wordt smullen! 
 

 

 
Dinsdag  
3 januari 
 
Samenknap 
 

 
4+ Wat vind jij lekker om te eten? We 
gaan met elkaar een kookboek maken 
van onze favoriete recepten. 
 
8+ We gaan samen een tijdschrift 
maken over de BSO! Wie interview jij als 
razende reporter? 
 

 

 
Woensdag 
4 januari  
 
Uitje 
 

 
 
We gaan vandaag naar Cinema Gouda! 
Welke film we gaan bekijken is nog een 
verrassing. 

 
Let op: BSO de Kwikstaart 
 
Trek schoenen aan waarmee je goed 
kunt lopen, want we gaan lopend naar 
de bioscoop. 
 

 
Donderdag 
5 januari  
 
Beeldknap 
 

 
De 4+ kinderen gaan aan de slag met 
het knutselen van Olaf uit de film 
Frozen. 
 
8+ kinderen gaan een selfie maken, 
maar niet met de telefoon… Hoe dat 
werkt komen jullie vandaag achter. 
 
Ook maken we vandaag met elkaar 
lekkere appelflappen. 
 

 
 
 

Vrijdag  
6 januari 
 
Muziekknap 

4+ : Kazoo maken…Of een hoop 
lawaai? In ieder geval wordt het 
muzikaal.  
 
8+ : Je eigen muziek maken….  
Hoe dan? 

 


