vakantieplanning
zomervakantie
Bso’s regio Bloemendaal en Bodegraven
Gouda, 5 juli 2021
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 als hoofdthema: Op
wereldreis. We hebben dit thema onderverdeeld in de volgende themaweken:

19 – 30 juli:
We gaan op reis … wat neem je mee?
2 – 13 augustus: Freeks Wilde wereld
16 – 27 augustus: 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)

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.

Gehele zomervakantie
(week 29 t/m week 34)

Maandag, dinsdag en
donderdag

Woensdag en vrijdag

BSO’s Speelkwartier,
Karekiet, & Wereldweijde

BSO Speelkwartier

BSO de Kwikstaart

Het adres van de Kwikstaart is:

de Kempenaerstraat 2
2805 SC Gouda
Tel: 0182-530930

Het adres van het Speelkwartier is:

Weerestein 37
2804 GG Gouda
Tel: 06-42348075

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.
Taxivervoer Bodegraven :
De taxi haalt de kinderen dagelijks op van BSO Wereldweijde richting BSO Speelkwartier in
Gouda. Om 9.00 uur vertrekt de taxi vanuit Bodegraven. Rond 16.30 gaat de taxi weer terug
naar KC Wereldweijde, wij verwachten dat de kinderen uiterlijk 17.00 uur weer terug zijn in
Bodegraven.
Let u erop dat de kinderen voor 9.00 uur gebracht worden?
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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

In de zomervakantie spelen wij bij mooi weer graag buiten met water en ons mega zwembad.
Vergeet je dan je zwempak of zwembroek niet?
Uitstapje / workshop
Ook tijdens deze zomervakantie blijven wij voldoen aan de voorgeschreven Coronarichtlijnen.
Dat betekent dat we ook nu helaas geen uitjes gaan organiseren. We blijven gedurende de
vakantieweken op locatie, om onnodig reizen en extra personen op locatie te voorkomen.
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 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.

Week 29
Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
19 juli

De Garenspinnerij komt deze dag een
workshop verzorgen op het gebied van
Muziek. ’s Middags is er tijd om het
lokaal te versieren en gaan we creatief
aan de slag met onze themawand.

(Workshop)
Dinsdag
20 juli
(Beeld)
Woensdag
21 juli
(Beweeg)

Donderdag
22 juli
(Samen/koken)
Vrijdag
23 juli
(Woord)

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen

Vandaag maken we vlaggen van
verschillende landen en bereiden we
ons voor op vertrek….Waarheen?
Open de envelop en ga mee op reis!
U vertrek vandaag vanaf de kade op
een cruiseschip. Gaat u het met de
zware koffer nog redden?
Samen gaan we aan de slag om
gerechten te maken uit alle
werelddelen. We kiezen samen
gerechten uit en maken mooie
menukaarten, eet smakelijk!
We gaan op reis naar? Reeuwijk of
Frankrijk of toch maar naar Afrika.

Trek kleding aan die vies
mag worden
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Week 30
Dag
Maandag
26 juli
(Beweeg)
Dinsdag
27 juli
(Natuur)
Woensdag
28 juli
(Workshop)
Donderdag
29 juli
(Zelf)
Vrijdag
30 juli
(Reken)

Activiteit & leeftijd

Vandaag gaan we aan de slag met sport
en spel, bij mooi weer spelen we ook
met water! Doe je mee?

Tijd & vervoer & overige opmerkingen

Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen

Hallo, hallo, hoor je mij? Een speurtocht
met de portofoon, hopelijk bereiken we
ons eindpunt en kunnen we gezellig
picknicken in het park.
We gaan vanmiddag skaten. Wie durft
er mee te doen? We krijgen skate les
van een professional.
Maak je eigen koffer, wat neem jij mee
op vakantie? Ga aan de slag met papier
en tijdschriften of probeer een koffer te
maken van hout!
Reken loopspel. Lukt het om de zin te
kraken?

LET OP! Neem dichte schoenen mee
voor de workshop skaten!

Week 31
Dag
Maandag
2 augustus
(Beeld)
Dinsdag
3 augustus
(Workshop)
Woensdag
4 augustus
(Samen/Koken)
Donderdag
5 augustus
(Woord)
Vrijdag
6 augustus
(Beweeg)

Activiteit & leeftijd

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen

Zie jij de wilde dieren? Vandaag
maken wij onze eigen verrekijkers.
Een spannende dag vandaag, de
dieren uit Freeks Wilde Wereld komen
op bezoek. We maken kennis met
echte exotische dieren van Exotus
Serpenti vandaag.
We gaan vandaag tapas maken en
eten. Lust jij tapas? En wat is dat
eigenlijk?
Op een onbewoond eiland maak je ook
je eigen kleren. Vandaag maken wij tie
dye T-shirts.

Welk dier ga jij nadoen met dieren
bewegingen?

Trek kleding aan die vies
mag worden
Neem eventueel schone
kleding mee.
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Week 32
Dag
Maandag
9 augustus
(Reken)
Dinsdag
10 augustus
(Beweeg)

Woensdag
11 augustus

Activiteit & leeftijd
Van welk dier is deze pootafdruk?
Puzzel je mee door de buurt en vind je
de juiste antwoorden?

Een sportieve dag vandaag en ook wel
een hele bijzondere, Freek Vonks Wilde
dieren sportdag!

Een dag op Wereldreis! Dit wordt de
snelste wereldreis ooit.

(Zelf)
Donderdag
12 augustus
(Natuur)
Vrijdag
13 augustus
(Workshop)

In de ochtend gaan we zelf proberen
fossielen te maken. ’s Middags gaan we
aan de slag met uilenballen. Wat zullen
we tegenkomen?
Hutten bouwen, dat is wat we vandaag
gaan doen. Wat hebben we nodig, hout,
lakens, we mogen alles gebruiken!

Tijd & vervoer & overige opmerkingen
Trek kleding aan die vies
mag worden en waar je
lekker in kan bewegen.
Trek kleding aan waar je
lekker in kan bewegen.

Week 33
Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
16 augustus

We maken vandaag een start met het
bouwen van hutten. Op het plein gaan
we aan de slag met hout, spijkers,
hamers, doe je mee?

(Samen/Koken)

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen

’s Middags mogen de kinderen zelf
brood maken, buiten bij een echte
vuurkorf.
Dinsdag
17 augustus
(Samen/Beweeg)
Woensdag
18 augustus

Echte hutten bouw je niet in een dag!
Vandaag gaan we verder met
bouwen… bouw je mee?

Overleef jij het op een onbewoond
eiland?

(Woord)
Donderdag
19 augustus
(Beweeg)
Vrijdag
20 augustus
(Beeld)

Onze hutten zijn klaar, tijd voor
Expeditie Robinson. Wie wint de
strijd??
We gaan uitbeelden. Kan jij iets goed
uitbeelden? Kunnen anderen dit ook
nadoen?

Trek kleding aan die vies
mag worden en waar je
lekker in kan bewegen.

vakantieplanning
zomervakantie
Bso’s regio Bloemendaal en Bodegraven

Week 34
Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
23 augustus

Vandaag komt de Garenspinnerij langs
voor een workshop. We gaan aan de
slag met Theater.

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

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

Gebruik vandaag je eigen fantasie,
maak je eigen onbewoond eiland. We
maken zelf dieren, hutten en een eiland
met echt zand.
We gaan vandaag rekenen met het
vakantieboek formulier. Hoe zal dat
gaan?

We gaan eilandhoppen. Waar hoppen
we heen met elkaar?

Vandaag sluiten we samen de vakantie
af met een gezellige picknick buiten!

Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen.

Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen.

