Zevenhuizen, 7 december 2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Sinterklaas is weer naar Spanje en buiten komt de temperatuur onder 0. Tijd voor een warme en
gezellige kerstvakantie. Van maandag 21 december tot en met donderdag 31 december bieden wij
vakantieopvang voor onze BSO met het thema:

‘Winterwonderland’
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:



Makkelijk zittende kleding

Uitstapje / workshop

Vanzelfsprekend moeten we in de kerstvakantie 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 kerstvakantie elke dag activiteiten en workshops aan. De workshops en
activiteiten die aangeboden worden vindt u hieronder bij het activiteitenprogramma.

Dag

Activiteit & leeftijd

Maandag
21 december

Is jouw kerstboom al gevuld? Vandaag
kan je een extra bijzonder pronkstuk
maken, een zelf gemaakte kerstbal die
je thuis in de kerstboom kan hangen.

(Beeldknap)

Ook maken we een lekkere tulband die
we samen in de middag opeten.

Dinsdag

Vanmorgen staat er een heuse
kerstbingo op het programma. Ben jij
al wakker en sla je geen nummertjes
over?

22 december

(Muziekknap)

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen

In de middag gaan we lekker bewegen
in de winterdisco, welk verzoekplaatje
vraag jij aan?

Woensdag
23 december
Donderdag
24 december

(Zelfknap)

Spelen met ijs en het maken van een
wintertafel. Help jij mee om een mooi
winterwonderland te bouwen?
En omdat velen van jullie aan hebben
gegeven heel graag slijm te willen
maken, maken we vandaag ook slijm
en misschien ook nog wel sneeuw!

Let op de BSO sluit om 17u!

1ste Kerstdag – BSO gesloten

Gesloten

Vrijdag
25 december

Dag

Activiteit & leeftijd

Tijd & vervoer & overige
opmerkingen

Maandag

Vandaag is Pyjamadag!

28 december

Jullie mogen allemaal in je pyjama
naar de BSO komen. We bakken
koekjes, bouwen hutten en doen leuke
spelletjes. De perfecte ingrediënten
voor een koude dag!

De kinderen mogen in pyjama naar de
BSO komen. Wij spelen als het even
kan graag buiten. Mocht de pyjama te
koud zijn voor buiten geeft u dan een
setje kleding mee?

(Samenknap)
Dinsdag
29 december

(beweegknap)

Ook vandaag staat in het teken van
spelletjes. We gaan sneeuwpop
bowlen en sneeuwpop werpen.
In de middag is er een dramales
waarin we een winterverhaal maken
met zijn allen.

Woensdag
30 december
Donderdag
31 december

(Rekenknap)

Vandaag worden jullie uitgedaagd om
mooie bouwwerken te bouwen van
lego of om coole plaatjes te maken
met strijkkralen.

Let op de BSO sluit om 17u!

’s Middags is er een oudejaarsbingo
en sluiten we het jaar gezellig af met
z’n allen.

Vrijdag
1 januari

Nieuwjaarsdag – BSO gesloten

Gesloten

