vakantieplanning
zomervakantie
bso’s regio Waddinxveen Noord & Zuid
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
Maandag, dinsdag en
donderdag

Alle bso’s op eigen locatie
BSO Theo Thijssen voegt
bij BSO Groenoord
BSO Sportpunt voegt bij
BSO Park Triangel

Woensdag
Vrijdag

Het adres van Park Triangel is: Parklaan 5, 2742 MG Waddinxveen
Tel: 06-13390516 / 06-13368340
Het adres van Groenoord is: Willem de Zwijgerlaan 57, 2741 DB Waddinxveen
Tel: 06-13384540
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

Fiets
Om naar een activiteit te gaan gebruiken wij de fiets. Dit geldt voor de kinderen
vanaf 8 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.
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Week 28 (1)

Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
11 juli

We starten deze vakantie met een
toost op een mooie zomer. We maken
onze eigen zomerse drankjes en
proosten gezamenlijk op veel
gezelligheid!

(Zelfknap)
Dinsdag
12 juli
(Mensenknap)

Woensdag
13 juli
(Natuurknap)

Hopen jullie mee dat het super mooi
weer wordt vandaag? Want dan
mogen jullie een watergevecht
houden! En als je wilt kan je ook nog
meedoen aan waterflesvoetbal.
Vandaag gaan we op fotospeurtocht.
We gaan buiten op zoek naar van
alles dat op het land, in het water of in
de lucht is en maken hier mooie foto’s
van.

Donderdag
14 juli
(Uitje/workshop)
SportDocent organiseert voor ons
vandaag een super leuke sportdag. De
kinderen van 4 t/m 7 gaan in ochtend
een oud- Hollandse sport en spel dag
doen.
De middag is voor de 8+ kinderen. Zij
gaan op Expeditie SportDocent. Wie
zal er winnen? Kamp Noord, Zuid,
Oost of West?

Vrijdag
15 juli
(Beweegknap)

Kom maar op met die zon, want
vandaag gaan we allerlei spelletjes
doen die je al kent, maar dan met
water erbij!

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen

Trek kleding aan die nat
mag worden, neem een
tasje mee met
zwemkleding, droge kleding
en een handdoek

Trek makkelijke
loopschoenen aan.
Let op: de kinderen van 4 t/m 7 jaar
van locaties Theo Thijssen,
Groenoord en Park Triangel moeten
door hun ouders bij BSO Sportpunt
gebracht worden, daar start de
opvang. In de middag kunnen ze weer
gewoon op eigen locatie opgehaald
worden.
De kinderen van 8+ kinderen van alle
locaties kunnen op eigen locatie
gebracht worden door ouders en
dan aan het einde van de middag
opgehaald worden bij BSO
Sportpunt!
Trek makkelijk zittende
kleding aan, neem wat extra
kleding mee. Trek gympen
of sportschoenen aan.
Trek kleding aan die nat
mag worden, neem een
tasje mee met
zwemkleding, droge kleding
en een handdoek

Week 29 (2)

Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
18 juli

We rijden, vliegen of varen vandaag
richting Italië. Italië kennen we
natuurlijk van pizza, pasta en heerlijk
Italiaans ijs…dat wordt smullen!
De kinderen van 4 t/m 7 jaar gaan
vandaag een dansvoorstelling
voorbereiden. Op allerlei liedjes over de
zee, land en de lucht. De liedjes
worden uitgebeeld met danspasjes.

(Workshop)
Dinsdag
19 juli
(Muziekknap)

Woensdag
20 juli
(Beeldknap)
Donderdag
21 juli
(Beweegknap)
Vrijdag
22 juli
(Woordknap)

Tijd & vervoer & overige opmerkingen

Meenemen: je
koksmuts/kookschort en veel
trek in lekker eten

8+: jullie gaan vandaag leren om een
cup song te maken!
De kinderen van 4 t/m 7 jaar gaan
vandaag zeesterren maken. En ben je
8 jaar of ouder? Dan ga je op zoek naar
zandschatten!
We hopen ook vandaag weer op super
mooi en zonnig weer want we gaan
waterestafette lopen en waterdarten.
Dat wordt een gespetter!
Als je tussen de 4 en 7 jaar oud ben ga
je vandaag een land, zee en lucht
poster maken. Daarna gaan de
kinderen van 7+ met de plaatjes van de
poster een eigen woordzoeker maken.

kleding die nat mag worden,
droge kleding, badkleding,
handdoek
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Week 30 (3)

Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
25 juli
(Beweegknap)
Ook vandaag organiseert SportDocent
weer een spetterende sportdag voor
ons. Letterlijk spetterend deze keer
want het thema is; waterfun. Er komen
waterglijbanen, waterspringkussens en
allerlei waterspellen om te doen!
De kinderen van 4 t/m 7 jaar gaan in
de ochtend en de kinderen van 8 jaar
en ouder gaan in de middag.

Dinsdag
26 juli
(workshop/uitje)

Woensdag
27 juli

De kinderen van 4 t/m 7 jaar leren
vandaag een ‘pinch pot’ te maken van
klei in de vorm van je favoriete land,
zee of luchtdier.
Ben je 8 jaar of ouder en heb jij een
zwemdiploma? Dan mag je vandaag
mee zwemmen in de Sniep!
Als je tussen de 4 en 7 jaar bent mag
je vandaag meedoen met een heuse
buitenBingo.

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen
Let op: de kinderen van 4 t/m 7 jaar
van locaties Theo Thijssen, Groenoord
en Park Triangel worden door hun
ouders bij BSO Sportpunt gebracht. In
de middag kunnen ze weer gewoon op
eigen locatie opgehaald worden.
De kinderen van 8+ kunnen op eigen
locatie gebracht worden door ouders
en dan aan het einde van de middag
opgehaald worden bij BSO Sportpunt!

Trek makkelijk zittende
kleding aan, neem
zwemkleding en een
handdoek mee. Neem extra
kleding mee, want je wordt nat (ook je
schoenen!).

Ben je 8 jaar of ouder en
wil je graag mee
zwemmen? Neem je
zwemspullen en je fiets
mee naar de BSO

(Natuurknap)
Ben je 7 jaar en ouder dan mag je
meedoen aan het ommetje-tel-spel
Donderdag
28 juli
(Zelfknap)
Vrijdag
29 juli
(Mensenknap)

Vandaag kan je een
waterdoorgeefspel doen, welk team
krijgt het meeste water van de ene
naar de andere kant?
Vandaag mogen jullie een land, water,
lucht gezelschapsspel ontwerpen en
maken en natuurlijk daarna zelf
spelen!

Neem droge kleding en
een handdoek mee

Week 31 (4)

Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
1 augustus

De kinderen van 4 t/m 7 jaar gaan
liedjes luisteren en zingen die horen bij
het thema en mogen daarna hun
favoriete liedje uitbeelden met verf op
een groot papier

(Muziekknap)

Dinsdag
2 augustus
(Mensenknap)

Woensdag
3 augustus
(Beeldknap)
Donderdag
4 augustus
(Woordknap)

De kinderen van 8 jaar en ouder gaan
vandaag hun eigen geluidenverhaal in
elkaar zetten met land, zee en lucht
geluiden.
Tussen al deze leuke zomeractiviteiten
door hebben we natuurlijk ook tijd nodig
om even gezellig te chillen en kletsen
met elkaar. Dit gaan we doen bij een
heerlijke afternoon tea die we met
elkaar hebben gemaakt.
Vandaag vieren we SAIL Quadrant.
Jullie mogen jullie eigen miniatuur
bootje maken en deze ook laten varen
in een mooie boten parade op het
water.
Kinderen tussen 4 en 8: ga jij bij team
land, zee of lucht? Met jouw team
maakt je een woordweb over land, zee
of lucht en daarna gaan jullie het
spelletje hints spelen

Tijd & vervoer & overige opmerkingen

Uitnodiging: Tussen 16.00 en 17.00
zijn ouders van harte welkom om ook
een klein hapje mee te eten van de
afternoon tea.

Kinderen 8 jaar en ouder: jullie mogen
meedoen met het letterpakkenspel!
Kunnen jullie zo goed samenwerken en
samen de woorden vormen?
Vrijdag
5 augustus
(uitje op
locatie)

Hoe hoog kan jij springen? Dat kan je
laten zien op het springkussen dat
vandaag bij jou op de BSO staat!

Trek kleding aan waar je
lekker in kunt bewegen
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Week 32 (5)

Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
8 augustus

Kinderen van 4 t/m 7 jaar neem je
speurneus mee want we gaan
vandaag woordschatten zoeken

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen

(Woordknap)
Ben je 8 jaar of ouder? dan mag je
meedoen in alle talen! Ken jij het
woord voor zee in het Engels? En in
het Frans? Of misschien het Italiaans?
Of Marokkaans?
Dinsdag
9 augustus
(Rekenknap)
Woensdag
10 augustus
(workshop/uitje)

Donderdag
11 augustus
(Muziekknap)

Vrijdag
12 augustus
(Beweegknap)

Je mag vandaag een auto in elkaar
knutselen die ook nog zelf kan rijden!
Vandaag krijgen we visite! Welke
dieren leven er op het land, ter zee en
in de lucht? Op beide locaties komt er
spectaculair bezoek! Ga jij alleen
kijken of durf jij ook een dier aan te
raken of vast te houden?
Vind jij het leuk om je eigen liedjes te
schrijven? Vandaag mogen jullie zelf
een lied verzinnen op de melodie van
FitTop10 van Kinderen voor Kinderen.
Misschien kunnen jullie wel een
concert geven?
Ook mag je een mooi rinkelarmbandje
maken om te dragen tijdens het
muziek maken of gewoon zomaar
omdat het leuk staat 
SportDocent organiseert vandaag voor
ons de SportDocentCup. Dit zijn een
soort Olympische Spelen voor de
BSO. De verschillende BSO’s zullen
tegen elkaar strijden in allerlei leuke
spellen. Welk BSO team gaat er
vandoor met de beker?

Let op: Alle kinderen van alle bso’s
mogen deze dag gebracht worden bij
BSO Sportpunt. De kinderen kunnen
aan het einde van de dag weer op de
EIGEN bso opgehaald worden.

Week 33 (6)

Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
15 augustus

De kinderen van 4 t/m 7 jaar krijgen
vandaag verschillende workshops van
Stichting Vonk.

(Workshop/uitje)

Dinsdag
16 augustus
(Beeldknap)
Woensdag
17 augustus
(Beweegknap)
Donderdag
18 augustus
(Natuurknap)
Vrijdag
19 augustus

De kinderen van 8 jaar en ouder
mogen gaan zwemmen in de Sniep!
Vandaag gaan jullie voertuigen
knutselen die te maken hebben met
land, de zee of de lucht. Zouden ze
het ook echt doen? Dat gaan we
uitproberen!
Er zijn vandaag allerlei leuke
waterspelletjes te doen
Vind jij vliegeren ook zo leuk om te
doen? We gaan vandaag onze eigen
vliegers maken. We zijn benieuwd of
ze dan ook echt kunnen vliegen!
Je kan vandaag een waterballon spel
doen waarbij je punten kan scoren.
Wie scoort de meeste punten?

(Mensenknap)
Daarnaast kan je ook een
waterexperimentje doen, met water en
allerlei kleuren..

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen
Ben je 8 jaar of ouder en wil
je graag mee zwemmen?
Neem je zwemspullen en je
fiets mee naar de BSO

trek kleding aan die nat
mag worden, neem
zwemkleding en handdoek
mee, neem droge kleren
mee.

