Zevenhuizen, 6 oktober 2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Buiten wordt het al weer kouder en de blaadjes vallen van de bomen, het is herfst! Van maandag 19
oktober tot en met vrijdag 23 oktober bieden wij vakantieopvang voor onze BSO met het thema:

‘Toen opa en oma klein waren’
Als verlening op het ontzettend leuke thema van de kinderboeken week praten we deze week over de
tijd waarin opa en oma klein waren.
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.

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!
Wij kijken uit naar een actieve, avontuurlijke maar vooral gezellige vakantie!

Met vriendelijke groet,

Het team van BSO Koningskwartier

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:





regenkleding
Extra setje kleding
Laarzen

Uitstapje / workshop

Vanzelfsprekend moeten we in de herfstvakantie blijven voldoen aan de voorgeschreven Coronarichtlijnen. Dat betekent dat we geen uitjes gaan organiseren. We blijven gedurende de
vakantieweken op en om de locatie, om onnodig reizen en extra personeelsinzet te voorkomen.

Wel bieden we de gehele herfstvakantie elke dag activiteiten en workshops aan. De workshops en
activiteiten die aangeboden worden vindt u hieronder bij het activiteitenprogramma.

Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag

Alle creatieve hippies kunnen los gaan
tijdens de knutselactiviteit. Met
keurrijke lintjes, mooie kraaltjes en
zachte veertjes maken we een
dromenvanger die aan het eind van de
dag mee naar huis genomen mag
worden. Om vervolgens een mooi
plekje in huis te krijgen.

19 okt.

(Zelf)

Dinsdag
20 okt.

(Samen/ koken)

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen

Vandaag maken we aantal lekkere
hapjes die in de jaren 60/70 populair
waren om te eten. We drinken thee
uit mooie theekopjes en eten het
zelfgemaakte lekkers. Hierna spelen
we een ouderwets gezellig (bord)
spelletje.
Wie heeft er als eerst al zijn pionnetjes
‘binnen’ bij ‘Mens erger je niet’, kan
het langst blijven staan bij een potje
Twister en scoort het hoogste aantal
punten tijdens het sjoelen?

Woensdag
21 okt.
Donderdag
22 okt.

(Beweeg/
muziek)
Vrijdag
23 okt.

(Beeld/zelf)

Vandaag leren we coole dansmoves
van een echte dansjuf die een
workshop discodansen komt geven!

De laatste dag van de vakantie laten
we maïskorrels poppen in de
magnetron en kijken we een leuke
film, uiteraard eentje uit de oude
doos.. En de kinderen maken
blaaspijpen om zover mogelijk pijltjes
te schieten

Trek makkelijke kleding
aan waarin je lekker kan
bewegen en die vies mag
worden

