vakantieplanning
kerstvakantie
bso’s regio Goverwelle

Gouda, 10 december 2018

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
We gaan met de kerstvakantie naar de ‘Winter & Food vol Fantasie’. Van maandag 24
december tot en met vrijdag 4 januari vieren we de winter! We gaan fingerfood maken, bakken,
koken en het uiteraard samen proeven. Uiteraard doen we ook aan ‘wintersport en
-beweging’. We maken er een gezellige, knusse, winterse vakantie van!

Ook informeren wij u in deze brief over het samenvoegen van de locaties deze kerstvakantie.
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!
Op naar een wonderlijke kerstvakantie!
Met vriendelijke groet,
Clustermanagers
• Linda Dijkman (Bloemendaal/Plaswijk/Bodegraven)
• Annette Gelderblom (Korte Akkeren, Kort Haarlem)
• Wendy van Adrichem (Goverwelle)
• Monique Philip (Gouda Noord)
• Lidewij Zwamborn (Waddinxveen)
• Bianca Krapels (Oud Verlaat)

Samenvoeglocaties
In de keuze van de locaties 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

Bso’s Kiekendief, Kolibrie
en Villa Kakelbont

Week 52
Maandag

bso de Kwikstaart

Dinsdag & woensdag

Gesloten
ivm 1e en 2e Kerstdag

Donderdag & vrijdag

bso de Kwikstaart

Datum

Bso’s Kiekendief, Kolibrie
en Villa Kakelbont

Week 1
Maandag

bso de Kwikstaart

Dinsdag

Gesloten
Ivm Nieuwjaarsdag

Woensdag t/m vrijdag

bso de Kwikstaart

Het adres van de Kwikstaart is:

De Kempenaerstraat 2
2805 SC Gouda
Tel: 0182-530930

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 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
•
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.

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 vooraf
bij de pedagogisch medewerkers.

Activiteitenplanning
Week 53
Dag

Activiteit & leeftijd

Tijd & vervoer & overige opmerkingen

Maandag
24 december

We starten deze vakantie gezellig met
het maken van een kerststukje.

Trek kleding aan die vies mag worden.

Natuur
Dinsdag
25 december

Gesloten

Gesloten

Woensdag
26 december

Gesloten

Gesloten

Donderdag
27 december
Koken
Vrijdag
28 december
Uitstapje

Trek je schort maar aan, want we gaan
fantasievol kokkerellen.
We maken vuurpijlen van worstjes,
marshmallow sneeuwpopjes en
kerstballen.
7+ kinderen fiets mee
Vandaag komen we helemaal in
winterse sferen.
We gaan heerlijk schaatsen op de
Goudse IJsbaan om het stadhuis.

HANSCHOENEN MEE
(zijn verplicht op de
ijsbaan)
En neem, als je die hebt, je schaatsen
mee vandaag.
(Geen noren a.u.b.)
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Activiteitenplanning
Week 1

Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
31 december

De week start weer goed, want……
Hmmmmm….. we gaan heerlijke
winterse koekjes bakken.

Koken
Dinsdag
1 januari

Woensdag
2 januari

Gesloten

Tijd & vervoer & overige opmerkingen

Gesloten

Vandaag gaan we nog een beetje
bijkomen en gaan we gezellig naar de
bioscoop.

Uitstapje
Donderdag
3 januari
Sport

Vrijdag
4 januari
Visueel

7+ : We komen helemaal in winterse
sferen.
We gaan heerlijk schaatsen op de
Goudse IJsbaan om het stadhuis.

7+ kinderen
HANSCHOENEN MEE
(zijn verplicht op de
ijsbaan)

4+:
Jullie rijden de Elfstedentocht, maar dan
in de Kwikstaart.
Hoe dat gaat..?

En neem, als je die
hebt, je schaatsen mee
vandaag.
(Geen noren a.u.b.)

Eerst handen uit de mouwen.
We maken zelf food vol fantasie voor de
high tea.
En in de middag houden we een high
tea en gaan we genieten en lekker
smikkelen.

