Programma meivakantie 2021
BSO Oude-Tonge

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! Er staat iedere dag een activiteit
gepland, maar daarnaast is er alle ruimte om te knutselen, vrij te spelen, sportief te zijn en nog meer!

Heeft u al laten weten of uw kind(eren) in de vakantie komen?
De vakantie loopt van 3 t/m 14 mei
Do. 13 mei GESLOTEN i.v.m. Hemelvaartsdag
Wilt u ruilen of extra opvang afnemen? Dan kan dit alleen in overleg met de pedagogisch medewerkers
van de BSO. Let op: i.v.m. de coronamaatregelen zullen er geen uitstapjes plaatsvinden, maar gaan wij
zoveel mogelijk in de omgeving van de locatie activiteiten ondernemen.
Groetjes en heel veel plezier!
Het BSO-team

06 22 08 64 52
bsodeschatkamer@hotmail.com

Om de vakantie te laten slagen, hebben wij jullie hulp nodig. Daarom hebben we enkele
‘spelregels’ opgesteld:
• De kinderen dienen vóór 9.30u aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen starten met het
programma;
• 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 de vakantie eten we lekkere dingen, maar natuurlijk eten wij iedere dag fruit;
• Heeft uw kind eigen zonnebrandcrème? Geef dit dan mee in een tas;
• We snappen dat de kinderen dol zijn op telefoons en tablets, maar in onze vakantie is er voor
ieder wat wils. Dus liever geen gadgets van thuis mee.

~tips & ideeën zijn altijd welkom~

BSO VOL BEROEPEN week 1
Maandag 3 mei

Dinsdag 4 mei
Vandaag gaan we beroepen
uitbeelden. Weet jij welk
beroep er wordt uitgebeeld?
Dit is de start van een
actieve spelletjesdag. Zo
hebben we ook nog het spel
'Ren je rot' en spelen we
brandweerrace.

We starten de vakantie met
een beroepenquiz. Hierdoor
komen we ook meer te
weten over beroepen die
niet zo vanzelfsprekend zijn.

Woensdag 5 mei
Ben jij een echte kok en kun
jij smaken uit elkaar houden?
We zullen smaakproefjes
uitvoeren en duiken de
keuken in om te bakken.

Donderdag 6 mei
Vrijdag 7 mei
Gek op bloemen!? Je kan
vandaag zelf een echt
bloemstukje maken. Eerst
gaan we beginnen met een
quiz over verschillende
bloemen en planten.

Oh nee, de ziekenboeg is
geopend. Voor vandaag
zoeken we verpleegkundigen
en artsen. Weet jij hoe de
hulpmiddelen en apparaten
in het ziekenhuis heten? En
waar ze voor bedoeld zijn?
Vandaag komen we er
achter.

BSO VOL BEROEPEN week 2
Maandag 10 mei

Dinsdag 11 mei
Ben jij dol op mooie kleding,
maar vind je het een beetje
duur? Dan kun je het
natuurlijk ook zelf
ontwerpen. We gaan aan de
slag met verschillende
stoffen en textielmarkers.

We zoeken het vandaag
hoger op. Hoe ziet een
cockpit van een vliegtuig
eruit? Welke taken horen er
allemaal bij een steward en
stewardess?

Woensdag 12 mei
Als architect mag je mooie
projecten verzinnen. Er kan
bijvoorbeeld worden
gevraagd om een huis te
ontwerpen of een gebouw.
Dit gaan we vandaag doen
met papier en tekeningen.

Donderdag 13 mei
Vrijdag 14 mei

GESLOTEN I.V.M.
HEMELVAARTSDAG

We sluiten de vakantie af met
een spelletjesdag. Er worden
verschillende spelletjes gedaan,
waarbij we zoveel mogelijk
beroepen aan bod laten
komen. Een beroepen
ganzenbord, ambulancetikkertje, het postbode-spel en
nog veel meer.

