vakantieplanning
zomervakantie
bso Koningskwartier
Gouda, 5 juli 2020
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
De zomer is begonnen en de zomervakantie staat voor de deur. Van maandag 19 juli tot en met
vrijdag 27 augustus bieden wij vakantieopvang voor onze bso’s met verschillende thema’s:

19 – 30 juni: We gaan op reis … wat neem je mee?
2 – 13 aug: Freeks Wilde wereld
16 – 27 aug: Op een onbewoond eiland…
Met veel afwisseling, gezelligheid, leuke activiteiten en hopelijk mooi weer, gaan we er een
fantastische vakantie van maken op de bso!
Wij denken goed na over de activiteiten. Om aan te sluiten bij de interesses van alle kinderen,
maken we gebruik van een meervoudige intelligentie theorie (van psycholoog Howard Gardner).
Elke intelligentie wordt uitgedrukt in een ‘KNAP’. Ook deze vakantie staan de KNAP’s weer in
het programma. Meer weten? Klik hier.

Ook informeren wij u in deze brief over het samenvoegen van de vestigingen deze
zomervakantie.
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!
Met vriendelijke groet,
Clustermanagers & Senior pedagogisch medewerkers;
 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)

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 dagprogramma 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:




badkleding
Een extra T-shirt en of hemd
Eventueel een extra broek en onderbroek

Uitstapje / workshop
Ook tijdens deze zomervakantie blijven wij voldoen aan de voorgeschreven Coronarichtlijnen.
We blijven gedurende de vakantieweken zoveel mogelijk op locatie, en als we een uitstapje
maken dan is deze buiten.
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 of een uitstapje hebben moet u er 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.
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Week 29

Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
19 juli

We dansen op muziek uit verschillende
plaatsen op de wereld. Ook doen we
buiten tik- en renspelletjes die te
maken hebben met het thema.

(Muziek)
Dinsdag
20 juli
(Samen/koken)
Woensdag
21 juli

In kleine groepjes maken we
lekkernijen uit de landen waarnaar we
op vakantie gaan. Hierna gaan we
gezellig met z’n allen aan tafel en
proeven van elkaars baksels.
Met zelfgemaakte vliegtuigjes houden
we een wedstrijd; welk vliegtuigje kan
het verste vliegen? Hoe ver is dat?

(Reken)
Donderdag
22 juli

Hoe je van een oud t-shirt een rugtasje
kunt maken leer je tijdens de creatieve
workshop (vanaf 8 jaar).

(Workshop)

Vrijdag
23 juli

De jongere kinderen vouwen iets moois
van oude landkaarten.
Een paspoort kan natuurlijk niet
ontbreken wanneer je op reis gaat.
Vandaag knutselen we er één.

(Woord)
Wie onthoudt de meeste voorwerpen
die ingepakt worden om mee te nemen
op reis? We spelen het spelletje ‘Ik ga
op reis en neem mee…?!’

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen
Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen

Week 30
Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
26 juli

Speciaal voor de kinderen die het fijn
vinden om te kleuren is er een mega,
grote landkaart om gezamenlijk in te
kleuren, of om alvast de weg uit te
stippelen naar een
vakantiebestemming.
Vandaag komt er een theaterdocent ons
een workshop geven. De jongste
kinderen gaan op reis naar strand en
bos en de oudsten bedenken hun eigen
avontuur!
We dansen op muziek uit verschillende
plaatsen op de wereld. Ook doen we
buiten tik- en renspelletjes die te maken
hebben met het thema.
We trekken erop uit en maken een
safaritocht! Als we geluk hebben en
goed om ons heen speuren, zien we
misschien wel een tijger, een aap, een
slang en…..

(Beeld)

Dinsdag
27 juli
(Workshop)
Woensdag
28 juli
(Beweeg)
Donderdag
29 juli
(Natuur)
Vrijdag
30 juli
(Zelf)

Relaxen met je voeten in een geurig
badje, fleurige nagels lakken en tutten
met make-up; vandaag zorgen extra
goed voor onszelf.

Tijd & vervoer & overige opmerkingen

Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen

Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen
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Week 31

Dag
Maandag
2 augustus
(Zelf)
Dinsdag
3 augustus
(Woord)
Woensdag
4 augustus
(Samen/Kook)
Donderdag
5 augustus
(Workshop)
Vrijdag
6 augustus
(Beweeg)

Activiteit & leeftijd

Tijd & vervoer & overige opmerkingen

Vandaag maken we een
spijkerschilderij, ben jij handig met
spijkers en een hamer?
Bel jij we eens met opa en oma of je
beste vriendin? Olifanten willen ook wel
eens bellen, daarom maken we
vandaag een olifantentelefoon.
Vandaag bakken we brood dat de
aapjes ook lekker zouden vinden,
bananenbrood!
Verder kan je vandaag geschminkt
worden.
Vandaag ruilen we de levende wilde
wereld in om de levenloze wereld tot
leven te wekken. We gaan aan de slag
met techniek en maken bibberbeestjes.
Vandaag doen we een potje Zuidpool
tikkertje en maken we zelf fossielen.

Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen

Week 32

Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
9 augustus

Vandaag ontdekken we de ware grote
van een walvis.
Verder maken we dierenmaskers en
toveren onszelf om in de wilde wereld
van Freek!

(Reken)
Dinsdag
10 augustus
(Workshop)
Woensdag
11 augustus
(Natuur)
Donderdag
12 augustus
(Beweeg)
Vrijdag
13 augustus
(Zelf)

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen

Vandaag komen er echte reptielen
langs en leren we van alles over deze
fascinerende dieren.
Vandaag maken we een lekker
uitstapje in de wijk met de bakfiets.
Misschien ontdekken we nog wel wat
wilde dieren!
Vandaag staat in het teken van
bewegen en een kokosnoot, ben je al
benieuwd?
Vandaag is het tijd voor mooie creaties
van Decopatch en een gezellig potje
bingo!

Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen
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Week 33

Dag
Maandag
16 augustus
(Uitje)
Dinsdag
17 augustus
(Samen/
Natuur)
Woensdag
18 augustus
(Woord)
Donderdag
19 augustus
(Beweeg)

Vrijdag
20 augustus
(Beeld)

Activiteit & leeftijd
Vandaag gaan we de jungle verkennen
en wel in het Junglebos in
Waddinxveen!

Tijd & vervoer & overige opmerkingen

Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen

We maken een bordspel van ons eigen
onbewoonde eiland. Wat komen we zoal
tegen?
Tussen de middag eten we uit de
natuur, namelijk brandnetelsoep!
Vandaag spelen we het bordspel dat we
gisteren gemaakt hebben. Ook speuren
we naar het verborgen woord.
Op het eiland moeten we ons eigen
stukje verdedigen, we spelen
“landjeveroveren”, een spelletje dat
papa en mama misschien nog wel
kennen.
En daarna dagen we elkaar uit in een
watergevecht.
Vandaag maken we ons eigen kleine
onbewoonde eiland in een potje. En we
maken zandvoetstappen.

Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen. En
neem je waterpistool mee!

Graag een glazen potje meenemen!

Week 34

Dag
Maandag
23 augustus
(Beweeg)
Dinsdag
24 augustus
(Zelf)
Woensdag
25 augustus
(Reken)
Donderdag
26 augustus
(Workshop)
Vrijdag
27 augustus
(Natuur)

Activiteit & leeftijd
Vandaag zijn er piraten gestrand op
ons onbewoonde eiland, ze dagen ons
uit voor een echt piraten parcours!

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen
Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen

Na zo’n pittig parcours van gisteren
leren we vandaag iets over EHBO, we
plakken pleisters en leggen een
verbandje aan, maar leren ook over
wat je in de natuur kan gebruiken.
Als je een hele kokosnoot doormidden
breekt dan heb je?…. inderdaad! Twee
halve kokosnoten. We maken vandaag
een smoothie-bowl in een halve
kokosnoot.
Op het eiland hebben we geen wifi en
dus geen telefoon die ons de weg
wijst. We leren daarom hoe een
kompas werkt en lopen daarna een
speurtocht met ons kompas.
Na al die dagen onder de sterrenhemel
te hebben geslapen, bouwen we
vandaag ons eigen tent. Als deze af is
bakken we broodjes boven een vuurtje.

Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen

