vakantieplanning
meivakantie
bso’s regio’s Goverwelle

Gouda, 19 april 2021

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Van maandag 26 april tot en met vrijdag 7 mei is het meivakantie. Het thema voor deze vakantie
is ‘Het leven op de boerderij’. We gaan er een beestachtig gezellige vakantie van maken met
leuke, zonnige activiteiten!

In deze brief informeren wij u over de activiteiten en over het samenvoegen van de vestigingen.
Deze 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!
Wij kijken uit naar een fijne meivakantie!
Met vriendelijke groet,
Clustermanagers & seniors









Linda Dijkman & Elise Faay (Bloemendaal/Plaswijck en Bodegraven)
Bea Bunt & Suzanne Tetteroo (Korte Akkeren & Kort Haarlem)
Wendy van Adrichem & Saskia Noorlander (Goverwelle)
Monique Philip (Gouda Noord)
Lidewij Zwamborn & Annemarie Groeneweg (Zuidplas, Krimpenerwaard en
Waddinxveen Zuid)
Annette Gelderblom & Joliene Breedijk (Waddinxveen Noord)
Miriam de Man & Anouk van den Berge (Ontdekkingsreizigers)
Chanine Noura & Winnie Querreveld (Koningskwartier)

Samenvoeglocaties
In de keus 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
Week 17 – 26 t/m 30 april

Bso’s Kolibrie, Kiekendief

Maandag, dinsdag en donderdag

BSO de Kiekendief

Woensdag en vrijdag

BSO de Kwikstaart

Datum
Week 18 – 3 t/m 7 mei

Bso’s Kolibrie, Kiekendief

Maandag, dinsdag en donderdag
Woensdag en vrijdag

BSO Kiekendief

BSO de Kwikstaart

Het adres van de Kiekendief 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.
Rugzakje
Om de activiteiten 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
Ook tijdens de voorjaarsvakantie blijven wij voldoen aan de voorgeschreven Coronarichtlijnen.
Dat betekent dat we ook nu helaas geen uitje organiseren. We blijven gedurende de
vakantieweek op locatie, om onnodig reizen en extra personen op locatie te voorkomen.
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Wel bieden we elke dag activiteiten en professionele workshops aan. De workshops en
activiteiten die aangeboden worden vindt u hieronder bij het activiteitenprogramma per locatie.

Als we met een workshop bezig zijn, wilt u er dan rekening mee houden dat u uw kind niet voor
16.30 uur op komt halen?
Wilt u uw kind toch eerder op komen halen? Overleg dit van tevoren dan even met de
medewerkers.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze aan de pedagogisch medewerkers stellen.
Activiteitenplanning

Week 17
Dag
Maandag
26 april
(reken)

Dinsdag
27 april

Woensdag
28 april
(taal)

Activiteit & leeftijd

We gaan schaapjes knutselen. De wei is
nog helemaal leeg. Die willen we graag
vullen met schapen. Dit worden schapen
in alle vormen en creaties. Zolang het
maar 3D is, en het schaap kan blijven
staan/zitten.

Gesloten i.v.m. Koningsdag

We spelen met elkaar boerengalgje.
Welke lange woorden kunnen we
verzinnen voor het galgje?

Donderdag
29 april
Workshop Muziek van de Garenspinnerij
(samen)
Vrijdag
30 april
(Beeld)

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen

Van welk boerderijdier ga jij een
miniatuur maken?
Lijkt het dier op jou?

BSO de Kwikstaart

Trek makkelijk
zittende kleding aan
om goed in te kunnen
bewegen

BSO de Kwikstaart

Week 18
Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
3 mei
Sport en Speldag
(workshop)
Dinsdag
4 mei
(muziek)
Woensdag
5 mei

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen
Trek makkelijk zittende
kleding aan om goed
in te kunnen bewegen

De muziek stopt, maar wie staat er als
eerste stil? En wie heeft als eerste zijn
muziekinstrument stil?

Trek makkelijk zittende kleding
aan om goed in te kunnen
bewegen

Welke geluiden horen we in de natuur?
Wie hoort de meeste geluiden?

BSO de Kwikstaart

(natuur)
Donderdag
6 mei
(zelf)

Vrijdag
7 mei
(beweeg)

Vandaag spelen we boerengolf. We
zetten een parcours uit in het gras en
iedere speler mag een keer een
parcours uitzetten.

Trek makkelijk zittende kleding
aan om goed in te kunnen
bewegen

We gaan buiten bewegen met
dierenspelletjes. Doen we een rustig
spel op een tempo van een slak?

BSO de Kwikstaart

