vakantieplanning
kerstvakantie
bso’s Westervriend &
Ontdekkingsreizigers

Gouda, 7 december 2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Het thema van de kerstvakantie is ‘Winterwonderland’. Van maandag 21 december tot en met
vrijdag 1 januari vieren we de winter! We gaan speuren, knutselen, spelletjes spelen, ravotten en
chillen. En wie weet gaan we nog wintersporten! 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 & Senior pedagogisch medewerkers:









Linda Dijkman & Elise Faay (Bloemendaal/Plaswijck en Bodegraven)
Bea Bunt & Suzanne Tettero (Korte Akkeren/Kort Haarlem)
Wendy van Adrichem& Saskia Noorlander (Goverwelle)
Monique Philip & Kim Vreeswijk (Gouda Noord)
Lidewij Zwamborn & Annemarie Groeneweg (Zuidplas en Waddinxveen Zuid)
Annette Gelderblom & Joliene Breedijk (Waddinxveen Noord)
Miriam de Man (Westergouwe)
Chanine Noura (Koningskwartier)

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 Westervriend &
Ontdekkingsreizigers

Week 52
Maandag 21 december
Dinsdag 22 december
Woensdag 23 december

Donderdag 24 december

Vrijdag 25 december

Datum

BSO
Ontdekkingsreizigers
BSO
Ontdekkingsreizigers
BSO de Kwikstaart
BSO
Ontdekkingsreizigers
Open tot 17:00 i.v.m.
Kerstavond
Gesloten
i.v.m. 1e Kerstdag

Bso’s Westervriend &
Ontdekkingsreizigers

Week 53
Maandag 28 december

BSO
Ontdekkingsreizigers

Dinsdag 29 december

BSO
Ontdekkingsreizigers

Woensdag 30 december

Donderdag 31 december

Vrijdag 1 januari

BSO de Kwikstaart
BSO
Ontdekkingsreizigers
Open tot 17:00 i.v.m.
oudejaarsavond
Gesloten
I.v.m. Nieuwjaarsdag
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Het adres van de Ontdekkingsreizigers: Burg. van Dijkesingel 51
2809 RB Gouda
Tel: 0182-206001

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.

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

Handschoenen en een sjaal

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.

Uitstapje / workshop
Ook tijdens de Kerstvakantie blijven wij voldoen aan de voorgeschreven Corona-richtlijnen. Dat
betekent dat we ook nu helaas geen uitjes gaan organiseren. We blijven gedurende de
vakantieweken op locatie, om onnodig reizen en extra personen op locatie te voorkomen.
Wel bieden we elke dag activiteiten en professionele workshops aan. De workshops en
activiteiten die aangeboden worden vindt u hieronder bij het activiteitenprogramma per locatie.
Als we met een workshop bezig zijn, wilt u er dan rekening mee houden dat u uw kind niet voor
16.30 uur op komt halen?
Wilt u uw kind toch eerder op komen halen? Overleg dit van tevoren dan even met de
medewerkers.

Activiteitenplanning
Week 52
Dag

Maandag
21 december

Activiteit & leeftijd

Tijd & vervoer & overige opmerkingen

Workshop Kerststukje maken.
Wat zal dit leuk staan bij jullie thuis!

Workshop

Dinsdag
22 december
Muziek

Woensdag
23 december

Tijdens het luisteren van kerstmuziek
maken wij
gezonde lunchkerstboompjes
+
7+ diamond painting sleutelhanger
maken

We gaan vandaag aan de slag met
Winterwonderland. Zijn daar mooie
verhalen over geschreven?

Woordknap

Donderdag
24 december

Vrijdag
25 december

Wie gaat er winnen tijdens deze
witte legoblokjes-bouwchallenge
+
Sneeuwpopkoekjes maken

OPEN TOT 17.00 UUR

Gesloten

Gesloten
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Activiteitenplanning
Week 53

Dag

Activiteit & leeftijd

Tijd & vervoer & overige opmerkingen
Gymschoenen mee voor in de gymzaal

Maandag
28 december

WE GAAN VOOR GOUD!!!
Olympische winterspelen

Beweeg

Dinsdag
29 december

Sneeuwvlokken maken
2D of 3D.
Laat je fantasie de vrij loop!

Samen

Woensdag
30 december

Zullen we sneeuw hebben vandaag?
We gaan naar buiten en kijken hoe onze
Winterwonderland er vandaag uitziet.

Neem vandaag je sjaal, muts en
handschoenen mee.

Natuur

Donderdag
31 december

Workshop mozaïken
+
Film kijken met zelfgemaakte popcorn

OPEN TOT 17.00 UUR

Gesloten

Gesloten

Workshop

Vrijdag
1 januari

