Programma meivakantie 2019
BSO Bruinisse

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?
OBS De Meerpaal heeft vakantie van maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
CBS Dreef heeft vakantie van maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei
Wilt u ruilen of extra opvang afnemen? Dan kan dit alleen in overleg met de pedagogisch medewerkers
van de BSO.
Groetjes en heel veel plezier,

06 28 40 89 61
bsobruinisse@gmail.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

22 t/m 25 april

Maandag
Gesloten i.v.m. Tweede Paasdag

Dinsdag
Weet je waar klei vandaan komt? Klei is een natuurproduct. Je kunt hier van
alles mee maken. Als de klei is uitgehard, kunnen we het ook nog een kleurtje
geven. Met mooi weer gaan we uiteraard naar buiten! We spelen spinnenrace,
schipper mag ik overvaren en nog meer spelletjes.

Woensdag
Een blote voetenpad is een wandelroute, die je loopt op je blote voeten. Je komt
over allerlei verschillende ondergronden zodat je met je blote voeten kunt ervaren
hoe zand, water en stenen onder je voeten voelen. Je vindt diverse paden in het land,
maar wij gaan er vandaag een zelf maken! Watten, zand, rubber, knikkers, zaagsel,
gras en ga zo maar door. Hoeveel soorten materiaal kunnen jouw voeten aan?

Donderdag
Toemba, toemba, toemba… Met een Indianenthema kun je veel plezier beleven in het
bos. Maar we brengen er ook wat natuurlijke wijsheid in. Indianen leven dichtbij de
natuur. We maken een totempaal, een hoofdtooi met wat je in de natuur vindt, maken
en schieten met katapulten en pijl en bogen. Je stelt je voor dat je een dier naar keuze
bent. Hoe ervaar je het bos als een specht of als een beer. Maak een dromenvanger.

www.kinderopvang-hetkinderpaleis.nl

29 april t/m 2 mei

Maandag
We starten deze week met een uitstapje. Ga met ons klimmen en klauteren in
Speeltuin de Flipjes in Ouddorp. Durf jij in de hoogste klimtoren? Of roetsj jij liever van
de kabelbaan? Het kan vandaag allemaal

Dinsdag
We gaan vandaag avontuurlijk spelen bij ’t Klokuus. Klim jij op de hoogste klimtoren of
ben jij de snelste op de glijbaan? Misschien ben jij wel de slimste en snelste bij het
touwenparcours!

Woensdag
We gaan vandaag naar buiten om de mooiste natuurlijke materialen bij elkaar te
zoeken. Daarmee maak je een prachtig knutselwerk. Denk er maar vast over na wie je
daarmee wilt verrassen!

Donderdag
Een stoer bosspel blijft je leven bij. Het dierengeluidenspel, Dierenstratego, vlag
veroveren, op jacht naar de wolf. Lol maken, zoals lol maken hoort!
Ook duiken wij de keuken in, voor een avontuurlijk soepje boordevol groenten.

www.kinderopvang-hetkinderpaleis.nl

6 t/m 9 mei

Maandag
Een echte natuurliefhebber is altijd aan het speuren. Naar veren, botjes, stenen, mooie
bloemen. We zoeken naar sporen van dieren en schatten uit de natuur, maar ook gaan
we op zoek naar alledaagse dingen, zoals een bus of een ambulance. Ga met ons mee
op ‘scavengerhunt’ en verzamel alle dingen op je kaart.

Dinsdag
Weet je waar klei vandaan komt? Klei is een natuurproduct. Je kunt hier van
alles mee maken. Als de klei is uitgehard, kunnen we het ook nog een kleurtje
geven. Met mooi weer gaan we uiteraard naar buiten! We spelen spinnenrace,
schipper mag ik overvaren en nog meer spelletjes.

Woensdag
Een blote voetenpad is een wandelroute, die je loopt op je blote voeten. Je komt
over allerlei verschillende ondergronden zodat je met je blote voeten kunt ervaren
hoe zand, water en stenen onder je voeten voelen. Je vindt diverse paden in het land,
maar wij gaan er vandaag een zelf maken! Watten, zand, rubber, knikkers, zaagsel,
gras en ga zo maar door. Hoeveel soorten materiaal kunnen jouw voeten aan?

Donderdag
Toemba, toemba, toemba… Met een Indianenthema kun je veel plezier beleven in het
bos. Maar we brengen er ook wat natuurlijke wijsheid in. Indianen leven dichtbij de
natuur. We maken een totempaal, een hoofdtooi met wat je in de natuur vindt, maken
en schieten met katapulten en pijl en bogen. Je stelt je voor dat je een dier naar keuze
bent. Hoe ervaar je het bos als een specht of als een beer. Maak een dromenvanger.
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