vakantieplanning
zomervakantie
bso’s regio Gouda Noord
Gouda, 27 juni 2022
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
De zomer is begonnen en de zomervakantie staat voor de deur. Van maandag 11 juli tot en met
vrijdag 19 augustus bieden wij vakantieopvang voor onze bso’s met het thema:

te land, ter zee en in de lucht
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/vakantie-opvang.
Let op dat u wel de brief voor de juiste regio/locatie aan klikt!
Met vriendelijke groet,
Clustermanagers & Senior pedagogisch medewerkers;
 Elise Faay & Chantal Jansen (Bodegraven-Oudewater)
 Bea Bunt & Suzanne Tetteroo (Korte Akkeren & Kort Haarlem)
 Wendy van Adrichem & Saskia Noorlander (Goverwelle)
 Monique Philip & Kim Vreeswijk (Park Triangel)
 Lidewij Zwamborn & Annemarie Groeneweg (Zuidplas- Krimpenerwaard)
 Annette Gelderblom & Joliene Breedijk (Waddinxveen Noord)
 Deborah Rotmans & Sanne van der Horst (Gouda 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 11 juli – 19 augustus

BSO’s Kaketoe en
Kwikstaart,

Maandag, dinsdag en
donderdag

BSO de Kwikstaart

Woensdag en vrijdag

BSO de Kwikstaart

Datum 11 juli – 19 augustus

BSO’s Karekiet en
Speelkwartier

Maandag, dinsdag en
donderdag

BSO Speelkwartier

Woensdag en vrijdag

BSO de Kwikstaart

Donderdag 4 augustus

BSO Goejanverwelle

Het adres van bso de Kwikstaart is:

de Kempenaerstraat 2
2805 SC Gouda
Tel: 0182-530930

Het adres van bso Speelkwartier is:

Weerestein 37
2804 GG Gouda
Tel: 06-42348075

Het adres van bso Goejanverwelle:

Chopinstraat 10
2807 PS Gouda
Tel: 06-81616580

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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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

Fiets
Om naar een activiteit te gaan gebruiken wij de fiets. Dit geldt voor de kinderen
vanaf 7 jaar. Staat de fiets bij een activiteit, dan is het de bedoeling dat uw kind op
de fiets naar de bso komt. Kan uw kind niet op de fiets komen? Meld dit dan bij de
pedagogisch medewerkers.

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.

Week 28

Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
11 juli

4+ ballonartiest komt langs. We gaan de
mooiste ballonfiguren maken.

(Workshop)

7+ Skate workshop. Laat jij je skate skils
zien?

Dinsdag
12 juli
(mensen)
Woensdag
13 juli
(natuur)
Donderdag
14 juli
(zelf)
Vrijdag
15 juli
(beweeg)

Tijd & vervoer & overige opmerkingen

Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen

We creëren vandaag een prachtige
themahoek. Help je mee versieren?

We gaan picknicken en natuurbingo
spelen in het park.

We maken ons eigen brooddeeg en
bakken ons broodje boven de vuurkorf.
We roosteren ook marshmallows.

We gaan landje veroveren. Wie zijn land
kan jij veroveren?

Trek kleding aan die vies
mag worden

vakantieplanning
zomervakantie
bso’s regio Gouda Noord

Week 29

Dag
Maandag
18 juli
(samen)
Dinsdag
19 juli
(workshop/
uitje)
Woensdag
20 juli

Activiteit & leeftijd
Landen high tea. Wat voor lekkers
kunnen wij maken uit verschillende
landen voor een overheerlijke high tea?
4+ Monkey moves. We gaan lekker
bewegen vandaag.
7+ Jumpsquare. We gaan springen!
We maken ons eigen eiland. Knutsel jij
gezellig mee?

(beeldknap)
Donderdag
21 juli
(beweeg)
Vrijdag
22 juli
(woord)

Tijd & vervoer & overige opmerkingen

We gaan het levend kroko loco spel
spelen. Kan jij alle lucht, land en water
dieren vinden?

We gaan vandaag het landenkwartet
doen. Kan jij alle landen bemachtigen?

Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen

Week 30

Dag
Maandag
25 juli
(beweeg)
Dinsdag
26 juli
(natuur)
Woensdag
27 juli
(uitje)
Donderdag
28 juli
(zelf)
Vrijdag
29 juli
(mensen)

Activiteit & leeftijd

Spetter, spetter, we worden lekker nat.
We gaan vandaag waterspellen doen.

We gaan opzoek naar waterdiertjes.
Zoek je mee?

We gaan naar de kinderboerderij. Help
je mee met de dieren verzorgen?
We maken onze eigen kijkdoos in thema
van de onderwaterwereld. Zwemt er in
jou kijkdoos ook een dolfijn?

De reddingsbrigade komt langs.

Tijd & vervoer & overige opmerkingen

Trek kleding aan die vies
mag worden

Trek kleding aan die vies mag worden,
heb jij een schepnetje thuis? Neem
deze dan gerust mee.
Trek kleding aan die vies
mag worden
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Week 31

Dag
Maandag
1 augustus
(muziek)
Dinsdag
2 augustus
(beweeg)
Woensdag
3 augustus

Activiteit & leeftijd

Tijd & vervoer & overige opmerkingen

We gaan muziek maken met water? Wij
zijn benieuwd welke klanken jij met
water kan maken.

Trek kleding aan die vies mag worden

Water hop. Kan jij hoppen met water
zonder dat je nat wordt?

Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen

We gaan vandaag bootjes vouwen.
Zouden deze ook blijven drijven?

(beeld)
Donderdag
4 augustus

Locatie: BSO Goejanverwelle
Het is vandaag SPORTDAG!

(workshop)
Vrijdag
5 augustus
(woord)

We spelen vandaag het spel
PIM, PAM, PET

Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen

Week 32

Dag
Maandag
8 augustus

Activiteit & leeftijd

Tijd & vervoer & overige opmerkingen

Hints on the air! Weet jij wat er word
uitgebeeld?

(woord)
Dinsdag
9 augustus
(reken/kook)
Woensdag
10 augustus

We gaan vandaag luchtballon cakejes
bakken.

We doen vandaag een circuit met
ballonnen.

Trek kleding aan waar je lekker in
kunt bewegen

(beweeg)
Donderdag
11 augustus
(muziek)

We gaan vandaag muziek maken! Ben
jij ook zo benieuwd hoe we dat gaan
doen?

Vrijdag
12 augustus
(uitje)

We gaan vandaag naar het
Plaswijckpark!

Trek kleding aan die vies
mag worden
Denk aan zwemkleding en
handdoek.
*kinderen graag voor 09.15
uur aanwezig en vanaf 17.00 uur
ophalen.
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Week 33

Dag
Maandag
15 augustus

Activiteit & leeftijd

Tijd & vervoer & overige opmerkingen

We maken vandaag onze eigen vlieger.

(beeld)
Dinsdag
16 augustus

Er komen exotische dieren langs.

(workshop)
Woensdag
17 augustus
(beweeg)
Donderdag
18 augustus

We gaan vandaag vliegtuigen vouwen.
Welke komt het verste tijdens het
vouwvliegen wedstrijd?

De party bus komt vandaag langs!

(workshop)
Vrijdag
19 augustus
(mensen)

Opruimen en picknicken.

Trek kleding aan waar je lekker in kunt
dansen!

