vakantieplanning
meivakantie
BSO Koningskwartier

Gouda, 16 april 2021

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Van maandag 3 tot en met vrijdag 14 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,
Team BSO Koningskwartier

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/ evt. reserve kleding
•
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
Ook tijdens de meivakantie blijven wij voldoen aan de voorgeschreven Coronarichtlijnen. We
hebben een uitje in de buitenlucht kunnen organiseren. De rest van de dagen blijven we op
locatie, om onnodig reizen en extra personen op locatie te voorkomen.
Wel bieden we elke dag activiteiten aan. De workshops en activiteiten die aangeboden worden
vindt u hieronder bij het activiteitenprogramma per locatie.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze aan de pedagogisch medewerkers stellen.
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Activiteitenplanning
Week 18
Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
3 mei

Vandaag staat in het teken van zingen
en muziek maken, we zingen boerderij
liedjes en krijgen een mini workshop
“cup song”
Vandaag hebben we een activiteit voor
de echte creatieveling. We krijgen een
workshop “Decopatch”. We maken een
vrolijk gekleurd boerderijdier die erg
mooi zal staan op je kamer.
Omdat we met zo’n klein clubje zijn
mogen jullie zelf aangeven waar je zin
in hebt. Misschien is er wel een
activiteit van een andere dag die je
graag wilt doen.
Vandaag komt er een echt konijn op
bezoek!

(muziek)
Dinsdag
4 mei
(workshop)
Woensdag
5 mei

Donderdag
6 mei
(Koken)

Vrijdag
7 mei
(natuur/beweeg)

En als er bezoek komt serveren we
natuurlijk iets lekkers. We hebben
wortels voor het konijn en maken
konijnenbroodjes voor onszelf!
Wie raapt er de meeste eitjes, oogst
de meeste wortels of is het snelste in
de kruiwagen race?
Je raad het al, vandaag spelen we
boerderijspelletjes. En daar hoort
natuurlijk een lekkere picknick bij!

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen

.

Heb je een allergie voor konijnen? Geef
dit dan tijdig aan bij een van de Pm’ers

Trek makkelijk zittende
kleding aan om goed in te
kunnen bewegen

Week 19
Dag
Maandag
10 mei
(uitje)
Dinsdag
11 mei
(Reken)
Woensdag
12 mei
(samen)
Donderdag
13 mei
(Natuur)
Vrijdag
14 mei
(zelf/beeld)

Activiteit & leeftijd

Tijd & vervoer & overige opmerkingen
Trek makkelijk zittende
kleding die tegen een stootje
kan en vies mag worden

Vandaag bezoeken we de akker van
boer Liesbeth (boerenbuurt). We krijgen
een rondleiding en we blijven picknicken
Hoeveel melk, bloem en eieren heb je
nodig om een cake te bakken? Vandaag
gaan we wegen en afmeten en bakken
we een lekkere boerencake.
En we tellen ’s middags onze punten bij
een wedstrijdje sjoelen!
Omdat we met zo’n klein clubje zijn
mogen jullie zelf aangeven waar je zin in
hebt. Misschien is er wel een activiteit
van een andere dag die je graag wil
doen.
We zijn al op de akker geweest deze
week en vandaag gaan we onze eigen
moestuin maken voor op de BSO. Wie
heeft er groene vingers?
Vandaag mag je, je eigen dierenmasker
maken. Jij bepaalt zelf wat je mooi vindt
en hoe het eruit komt te zien!
Welk dier word jij?

.

Trek makkelijk zittende
kleding die tegen een stootje
kan en vies mag worden

