Locatie: Kindcentrum PWA
Mobiel: 06-50596311
Datum: 18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021
Thema: Echte helden

WIST U DAT....
De herfstvakantie van 18 oktober tot en met 22 oktober is.
Het thema ECHTE HELDEN is.
Uw kind voor 09:30 uur aanwezig moet zijn op de vakantieopvang in verband met het
programma. Tenzij dit anders is aangegeven.
Wij deze vakantie weer uitstapjes hebben! Vergeet dus niet een tas en waterflesje mee te
geven.
Is uw kind allergisch voor bepaalde zonnebrand? Geef dan hun eigen zonnebrand mee.
De kinderen door de buitenactiviteiten vies kunnen worden. TIP geef kleding en schoenen
mee die vies of nat mag worden en eventueel schone kleding en schoenen.
De kinderen van 7 t/m 12 jaar gaan fietsen. Geef uw kind dus een fiets en regenkleding mee
Wij water/thee en gezonde snacks als tussendoortje aanbieden aan de kinderen.
Wij zo snel mogelijk willen weten of uw kind naar de vakantie opvang komt. U kunt hiervoor
het ouderportaal gebruiken.
U uw kind moet afmelden via het ouderportaal.
Ruildagen en extra opvangdagen in kunt dienen in het ouderportaal, u krijgt minimaal 10
werkdagen van tevoren een terugkoppeling of dit wel of niet akkoord is.
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Het afgelopen 1,5 jaar hebben wij een bijzondere situatie meegemaakt, corona. In het
nieuws hoorden wij steeds vaker de term vitale beroepen maar wat zijn deze beroepen nou
precies? Daar gaan wij deze week achter komen door een aantal van deze beroepen uit te
lichten.
Maandag 18 oktober:
De vakantie beginnen wij met media en afvalverwerking. Hoe maak je
nieuws? En wat gebeurt er met ons afval nadat wij het in de container
hebben gedaan?
LET OP: de kinderen van 7-12 jaar gaan fietsen!

Dinsdag 19 oktober
Het openbaar vervoer brengt ons overal maar waar is overal?
Wij gaan met het OV op bezoek bij het Zonnehuis. Hoe leuk
zou het zijn als wij een optreden kunnen doen voor deze
mensen? Misschien is er zelfs tijd om nog een speeltuin op te
zoeken.
Woensdag 20 oktober
Weten jullie nog dat vorig jaar de supermarkten leeg waren? Wij gaan
vandaag met blikken aan de slag en in de middag komt er een
professionele koekenbakker langs! Dat wordt smullen!

Donderdag 21 oktober
De politie is heel belangrijk om orde te houden op straat maar wat doet een
agent nou eigenlijk allemaal? En wat moet je kunnen om agent te worden?

Vrijdag 22 oktober
Wat doet de brandweer allemaal? En wat heb je nodig om bij de brandweer
te mogen? Hopelijk hebben wij na vandaag antwoord op deze vraag.
Al dat groente en fruit van de winkel moet ergens vandaag komen maar
waar? Met de kinderen van 4 t/m 7 jaar nemen wij een kijkje bij de
Westlandse Aardbei.
Let op: wij zijn pas 17:00 terug!

