Programma voorjaarsvakantie 2019
BSO De Staver
Vakantie is feest!
Het Kinderpaleis zorgt niet alleen voor opvang tijdens schoolweken maar ook in de vakanties. We
organiseren een afwisselend vakantieprogramma met activiteiten en uitstapjes. De ene keer worden de
activiteiten klein opgezet en de andere keer groter. We betrekken de kinderen bij de inhoud van de
vakantieopvang: we vragen ze wat ze leuk vinden en welke activiteiten ze willen doen. Ieder kind krijgt
de aandacht, vrijheid of ondersteuning die het nodig heeft. Door ons gevarieerde en leeftijdsgerichte
aanbod van activiteiten is er voor alle kinderen altijd iets leuks te doen!

Heeft u al laten weten of uw kind(eren) in de vakantie komen?
Wilt u ruilen of extra opvang afnemen? Dan kan dit alleen in overleg met de pedagogisch medewerkers
van de BSO.
06 30 14 53 54
Groetjes en heel veel plezier,

bsomiddelharnis@hotmail.com

Het BSO-team

www.kinderopvang-hetkinderpaleis.nl

Spelregels vakantie
Om de vakantie te laten slagen, hebben wij jullie hulp nodig. Daarom hebben we enkele
‘spelregels’ opgesteld:
 U geeft vóór de vakantie door op welke dagen uw kind(eren) aanwezig is/ zijn. Wij gaan er dan
ook vanuit dat uw kind(eren) aanwezig is/ zijn.
 De kinderen dienen vóór 9.30u aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen starten met het
programma of uitstapje;
 Mocht u hiervan af willen wijken, neemt u dan even contact op met de pedagogisch
medewerkers;
 Indien uw kind onverhoopt niet komt, dan graag afbellen vóór 9.00u;
 De kinderen spelen graag buiten, ongeacht of het regent. Pas de kleding van uw kind(eren) daar
op aan;
 Speelgoed van thuis kan stuk gaan of kwijtraken (eigen verantwoordelijkheid);
 De pedagogisch medewerkers hebben tijdens uitstapjes altijd een telefoon bij;
 Ruilen of extra dagen alleen in overleg;
 Tijdens uitstapjes dragen de kinderen opvallende hesjes met het logo en telefoonnummer
van Het Kinderpaleis;
 Laat u alstublieft weten of uw kind wagenziek is;
 Met uitstapjes kan het voorkomen dat we iets later terug zijn, ten laatste 16.30u;
 Tijdens de vakantie eten we lekkere dingen, maar natuurlijk eten wij iedere dag fruit met de
kinderen;
 Heeft uw kind eigen zonnebrandcrème? Geef dit dan mee in een tas;
 Tablets en telefoons mogen mee, maar liever niet;

~Wij luisteren graag naar jullie tips en ideeën~

www.kinderopvang-hetkinderpaleis.nl

Weetjes & Ideetjes
Maandag 25 februari
De ‘Gelaarsde Katten’ gaan vandaag klimmen en klauteren bij De Ballebak in Brielle.
De kinderen van ‘De Daltons’ gaan vandaag een handscan maken. Dit is nodig voor ons
eigen laboratorium, want daar mag niet iedereen zomaar naar binnen! Daarna is het
tijd om verschillende proefjes te gaan doen.

Dinsdag 26 februari
Als we denken aan techniek en wetenschap, dan hoort daar ook de ruimtevaart bij.
Vandaag gaan we ons hier mee bezig houden. Zo maken we onze eigen raketten en
astronauten en spelen we astronautentikkertje in de gymzaal (of buiten!). Ook spelen
we een quiz over wetenschap, waar we veel te weten komen over hoe bepaalde dingen
in elkaar zitten.

Woensdag 27 februari
De kinderen van groep ‘De Daltons’ gaan vandaag op uitstapje naar de Ontdekhoek in
Rotterdam. Doe coole proefjes, ontdek, leer en vermaak je! De kinderen van de
Gelaarsde Kat openen hun eigen lab en doen verschillende proefjes.

Donderdag 28 februari
Heb je al eens nagedacht of jij een robot zou willen hebben? En wat moet hij dan voor
jou allemaal kunnen? Vandaag maken we onze eigen robot. Ook leren we door middel
van een filmpje hoe robots worden geprogrammeerd. Enne, hoe zou jij je robot
noemen?

Vrijdag 1 maart
Vandaag is onze grote techniek dag. We gaan allerlei bouwwerken maken. Dit doen we
alleen wel met heel veel verschillende materialen. Wat dacht je van borden, bekers,
satéprikkers, spekjes, blokjes, eierdozen, lege rollen en nog véél meer.

www.kinderopvang-hetkinderpaleis.nl

