vakantieplanning
voorjaarsvakantie
bso Koningskwartier

Zevenhuizen, 10 februari 2020

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Van maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari is het voorjaarsvakantie. Het thema voor
deze vakantie is ‘Jungle’. We gaan (niet te) spannende avonturen beleven, en vooral veel
plezier maken!

In deze brief informeren wij u over de activiteiten en over het samenvoegen van de vestigingen.
Deze 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!
Wij kijken uit naar een stoere, avontuurlijke vakantie!
Met vriendelijke groet,
Clustermanagers & seniors








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 (Westergouwe)

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
Week 9

Bso Koningskwartier

Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag

Het adres van KC Koningskwartier:

Geen samenvoeglocatie. De opvang vindt
plaats bij KC Koningskwartier.

Koning Willem-Alexanderlaan 121 - 123
2761 HK, Zevenhuizen
06 82404068

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 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 bij de
pedagogisch medewerkers.
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Activiteitenplanning
Week 9

Dag
Maandag
24 februari
(uitstapje)
Dinsdag
25 februari
(Rekenknap)

Activiteit & leeftijd

We gaan naar MonkeyTown in Gouda!
We hebben een taxibus die ons komt
halen en ook weer terug brengt.

We gaan op safari speurtocht in de
Savanne… wat zullen we allemaal
tegenkomen?

Tijd & vervoer & overige opmerkingen
De bus vertrekt om 10.00 uur. En we zijn
weer terug om 15.30 uur.
Trek makkelijk zittende kleding aan.
Waar je lekker in kunt bewegen.

Trek makkelijk zittende kleding aan.
Waar je lekker in kunt bewegen.

En we gaan allerlei leuke jungle
spelletjes doen.
Woensdag
26 februari

Donderdag
27 februari
(Samenknap)

Vrijdag
28 februari
(Visueelknap)

Vandaag zijn wij gesloten

We gaan koken! We maken heerlijke
‘jungle’ hapjes en alle ouders worden
uitgenodigd om de hapjes te
bewonderen en er samen van te
smikkelen.

Het wordt een creatieve dag. We gaan
jungle slijm maken en een kaketoe
knutselen.
Om hier van bij te komen kijken we in
de middag naar Jungle book 2.

