
Herfstvakantie

K I N D E R O P V A N G  H E T  K I N D E R P A L E I S

B S O  O U D E - T O N G E

24 t/m 28 oktober 2022



 
·De kinderen dienen vóór 9.30u aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen starten met het 

programma;
Op dagen met uitstapjes graag uiterlijk 9.00u aanwezig;

·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 telefoon-nummer 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;
·Om het voor iedereen leuk en gezellig te houden, liever telefoons en tablets thuis laten.

 

Spelregels



happy in de herfst

Hoe gezellig is een kaarsje op tafel? Versier je eigen potje 
met daarin een lichtje. Ook zetten we vandaag ons 
sportieve beentje voor, we spelen een spellenmarathon 
buiten (slecht weer: binnen gezelschapsspelletjes).

De Diamantjes gaan met de boswachter op pad in 
het Stellebos in Stellendam.

Maandag 24 oktober
Knutselen met natuurlijke materialen. We maken met 
stokjes een soort fotolijstje, waarna we tussen 
gespannen draadjes bijvoorbeeld blaadjes kunnen 
steken. 
Als tussendoortje maken we onze eigen fruithapjes klaar.

Voor de Schatkamer is er een schilderworkshop, die wordt 
gegeven door Marlies Verda uit Den-Bommel.

Dinsdag 25 oktober

Woensdag 26 oktober
Herfst met de zandtovenaar. Vandaag gaan we magische 
zandtekeningen maken, met allerlei herfst taferelen. Dit 
doen we op een lichtplaat, waardoor de tekening dus 
niet blijft bestaan, dus je kunt eindeloos nieuwe 
tekeningen maken!

Donderdag 27 oktober

De Diamantjes gaan zelf zeepjes maken.
Vanmiddag gaan we booooonana's maken (Laat je 
verrassen!)

De kinderen van de Schatkamer gaan met de 
boswachter op pad in het Stellebos in Stellendam.

Vrijdag 28 oktober

We gaan lekker kliederen met modder. We maken 
modderschilderijen en heksensoepjes.

Vanmiddag sluiten we de vakantie af met onze eigen 
levende herfstmemory.


