Vakantieopvang IKC De Bavinck
Thema: Dierenrijk De Bavinck BSO
Locatie: IKC De Bavinck
Periode: 18 oktober t/m 22 oktober
Mobiel: 0611038340

……………………………..…. WIST U DAT……………………………………………
● De herfstvakantie van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober 2021 is.
● Het thema van de vakantie BSO is: Dierenrijk de Bavinck BSO
● Wij weer een leuk programma hebben voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
● Wij in het programma rekening houden met de 7- en 7+ kinderen
● Wij i.v.m. onze activiteitenplanning het liefst zo snel mogelijk van u willen weten of uw
kind wel/niet naar de vakantieopvang komt. Dit moet u zelf aangeven in
het ouderportaal van Un1ek.
● Wij het zeer op prijs stellen als u uw kind op tijd afmeldt in Kindplanner.
● Wij in het programma i.v.m. activiteiten vermelden hoe laat uw kind aanwezig moet zijn
op locatie en wanneer wij weer terug zijn op locatie.
● Uw kind iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje mee moet nemen. Ook als dit
niet vermeld staat op het programma!
● Uw kind elke dag ingesmeerd moet zijn tegen de zon.
● Wij alleen maar kinderen meenemen tijdens zwemactiviteiten als zij in het bezit zijn van
tenminste een A-diploma.
● Uw kind elke dag een set droge kleding mee moet nemen.
● Wij de kinderen niet in badkleding buiten laten spelen.
● U ruildagen, flexibele opvang dagen en extra opvangdagen in kan dienen in
het ouderportaal, u krijgt minimaal 10 werkdagen van tevoren een terugkoppeling of dit
wel/niet akkoord is.
● Wij water/thee en gezonde snacks als tussendoortje aanbieden aan de kinderen.
● Dat wij ondanks de maatregelen er een leuke vakantie van willen maken, hierbij wel de
regels in acht moeten nemen.
● Wij deze vakantie ook uitstapjes hebben met het Un1ek busje.
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Op BSO de Bavinck lopen deze vakantie allemaal dieren los. We weten dat er vissen in het aquarium
zwemmen maar hebben jullie de varkentjes al gezien of de apen zien zwaaien in de gymzaal?!
Deze week staat alles in het thema van de Dieren op de Bavinck BSO!

Kom jij ook?!
Maandag 18 oktober
Vandaag komt het Kids-busje van Un1ek ons ophalen want wij gaan vandaag naar Avonturia!
Hier gaan we op ontdekkingstocht tussen de loslopende dieren. Ook gaan we een bezoekje brengen aan de
vleermuizen. Als we goed zoeken gaan we misschien ook wel met GOUD naar huis!
Wij zullen vandaag om 10:00 uur vertrekken; zorg dus dat je optijd bent!!
We zijn rond 15:15 uur weer terug.
Dinsdag 19 oktober
Hoor jij dat ook? knorknor, pieppiep, miauw miauw. Vandaag zoeken wij alle dieren die verstopt zijn.
Daarnaast zullen de 7+ kinderen het dierengeluiden spel samen spelen. In de middag zullen wij de
varkentjes gaan zoeken. Zodra wij ze gevonden hebben gaan wij hier spaarvarkentjes van maken!
Woensdag 20 oktober
Heb jij al veel wortels gegeten? Kan jij heel goed kijken? Vandaag gaan we alle kleine beestjes zoeken in de
tuin van de BSO. Daarna zullen wij alle beestjes een eigen huisje geven in de tuin en voor de vogels hebben
wij lekker vogelvoer.
In de middag veranderen wij allemaal in een aap want wij gaan apen knutselen!
Donderdag 21 oktober
Vandaag gaan we een bezoekje brengen aan de dieren in ‘t Hof. Misschien eet er wel een geit uit jouw
hand want we nemen lekker eten mee voor de dieren. In de middag zullen wij op De BSO onze eigen
fantasie vogel gaan maken.
Vrijdag 22 oktober
Lieeeveeelieeveeeheersbeestje,
Vandaag maken wij lieveheersbeestjes-cupcakes
Later op de dag verandert iedereen in een aap en spelen
we het apenkooi spel in de gymzaal!

