Activiteitenprogramma
Kerstvakantie 2018
BSO de Burgt

Ook deze vakantie zijn er weer vier BSO locaties open,
met een leuk activiteitenschema voor uw kind(eren).

Thema: ‘Winterse gezelligheid

Activiteitenschema
De Kerstvakantie staat in het teken van ‘de winterse gezelligheid’. Met de Kerstdagen en het
Nieuwjaarsfeest voor de deur kiezen we voor gezelschapsspellen, actieve sportactiviteiten om warm
te blijven en voor activiteiten die we samen kunnen doen! Hierdoor zullen we, samen met de
kinderen, een wervelend vakantieprogramma organiseren. Uiteraard zorgen we ervoor dat deze week
weer echt aanvoelt als een vakantie voor de kinderen! Het volledige vakantieprogramma vindt u op de
volgende pagina.
Let op: indien u geen gebruik maakt van de opvang tijdens de vakantie dient u uw kind(eren) af te
melden via het ouderportaal. Wij vinden het, in verband met de voorbereidingen en materialen,
belangrijk om te weten hoeveel kinderen er komen.
Opvanglocaties Kerstvakantie 2018












BSO de Burgt - maandag t/m vrijdag
Op woensdag en vrijdag worden alle kinderen opgevangen op BSO de Burgt.
BSO Spirit - maandag, dinsdag en donderdag.
Kinderen van BSO Kameleon worden bij BSO Spirit opgevangen.
BSO Tipper - maandag, dinsdag en donderdag.
BSO Achterop - maandag, dinsdag en donderdag.
Extra informatie voor ouders
We verwachten de kinderen voor 9.30 uur op de BSO. Zo kunnen we op tijd beginnen met ons
activiteitenprogramma of uitjes. Mocht dit onverhoopt niet lukken, laat het ons dan zo spoedig
mogelijk telefonisch weten.
Op woensdag en vrijdag worden alle kinderen opgevangen op BSO de Burgt, zodat we een
grotere groep kinderen bij elkaar hebben. Dit biedt ons meer mogelijkheden qua activiteiten en dit
is voor de kinderen een stuk gezelliger! Kinderen worden door de ouders gebracht en gehaald op
BSO de Burgt.
Elke dag zullen wij zorgen voor eten en drinken; uw kind hoeft dus geen eten of drinken mee te
nemen.
Het is handig om uw kind eventueel extra (sport)kleding, laarzen, handschoenen of een extra
warme set kleding mee te geven; kinderen kunnen vies worden. Water, modder en zand (en
hopelijk sneeuw) horen bij een BSO-dag.

Met vriendelijke groet,
Maarten Edelijn
Manager DOL FIJN kinderopvang
& De pedagogisch medewerkers van de BSO

DOL FIJN Kinderopvang | www.dolfijnkinderopvang.nl

Activiteitenschema
Kerstvakantie 2018 Thema: Winterse gezelligheid
Week 1

Activiteit

Maandag 24

Waxinelichtjes houders maken

december

7+ Kerstquiz
Gezamenlijk: gezelschapsspellen middag, je mag je lievelingsspel meenemen naar
de BSO.

Dinsdag 25

Het is 1e Kerstdag, de BSO is gesloten.

december

Woensdag 26

Het is 2e Kerstdag, de BSO is gesloten.

december

Donderdag 27

Kaarsen maken

december

7+ vuurwerk knutselen
Gezamenlijk: sport- en spelochtend op het schoolplein

Vrijdag 28 december

Ster knutselen

* op locatie de Burgt

7+ vuurwerkkunst met wasco en verf
Gezamenlijk: pannenkoeken eten

Week 2

Activiteit

Maandag 31

Appelflappen bakken

december

Nieuwjaarsborrel met zelfgemaakte kinderchampagne
Gezamenlijk: bouwdorp met Kapla en Lego

Dinsdag 1 januari

Het is nieuwjaarsdag, de BSO is gesloten. Wij wensen iedereen een DOL FIJN
2019!

Woensdag 2 januari

Pyjama dag op de BSO! Lekker chillen, bakken en spelen!

* op locatie de Burgt

Na het mooie Nieuwjaarsfeest maken we er een heerlijke relax dag van! Komen
jullie allemaal in je pyjama?

Donderdag 3 januari

4+ film & knaks op locatie
7+ Bios & Knaks in het Schaffelaar Theater
Gezamenlijk: nieuwjaarswenskaarten maken.

Vrijdag 4 januari

Springkussenfestijn in de Midden Nederland Hallen.

* op locatie de Burgt
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Activiteitenschema
Contactgegevens opvanglocaties
• BSO de Burgt
Nederwoudseweg 19-21
3772 TD Barneveld
06- 15633154
Alle dagen van de week geopend van 8.00 – 18.00 uur.
• BSO Spirit
Overhorsterweg 10
3781 ND Voorthuizen
06- 52427988
Maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.00 – 18.00 uur.
• BSO Tipper
Heestereng 3
3773 AH Barneveld
06- 15632408
Maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.00 – 18.00 uur.
• BSO Achterop
Achterdorpstraat 3
3772 CC Barneveld
06- 15347935
Maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.00 – 18.00 uur.
Maarten Edelijn

Manager DOL FIJN kinderopvang

Telefoonnummer:

06- 15397827

E-mail:

maarten@dolfijnkinderopvang.nl
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