‘Kabouters’
Herfstvakantie 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen,
Wat is de tijd toch weer snel gegaan, want de herfstvakantie staat weer voor de deur!
Dit keer met het thema ‘Kabouters’. Tijdens de herfstvakantie gaan we op avontuur en
dompelen we ons onder in de wondere wereld van kabouters. Tijdens het thema ‘kabouters’
komt er van alles aanbod, zo knutselen we onze eigen kabouterhuisjes en spelen spelletjes
waarin de kabouter de hoofdrol heeft.
Helaas hebben wij nog steeds te maken met het coronavirus. Alle activiteit(en) buiten de
deur zullen dus ook ondernomen worden met in achtneming van enkele maatregelen. Dit
doen wij volgens de richtlijnen van het RIVM, het kan dus zijn dat sommige activiteiten
aangepast worden op het moment dat het RVIM dit van ons vraagt. Gelukkig zijn de
maatregelen dusdanig versoepeld en kunnen wij ook buiten de deur op stap!
Zien wij jullie in de herfstvakantie?
Lisanne van den Berg/Seij en Lisanne Stijnen
Let op: Wanneer het kind aantal te laag is, sluiten wij die dag. U zal hierover persoonlijk
worden geïnformeerd.
Wij zijn open op: maandag 18 oktober, dinsdag 19 oktober, woensdag 20 oktober,
donderdag 21 oktober en vrijdag 22 oktober.

Voor vragen en/of andere bijzonderheden kun je ons altijd bellen op het volgende
telefoonnummer: 06-48506079.
IKC Kethel BSO- Vakantieopvang
Lindeijerstraat 14, 3121 JB Schiedam
-

-

Wilt u tijdig uw kind(eren) aanmelden voor de vakantieopvang, zowel via de Kindplanner
als doorgeven aan de PM’er.
Om het vakantieprogramma zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat alle activiteiten
die gepland staan uitgevoerd kunnen worden, vragen wij uw kind(eren) uiterlijk om 9.30
uur te brengen. Met eventuele uitstapjes streven wij er naar, om uiterlijk rond 16.00 uur
terug te zijn op locatie.
- Wij streven ernaar om alle uitstapjes door te laten gaan, maar als het door
omstandigheden niet mogelijk is, zal er een passend alternatief worden aangeboden.
De activiteiten zijn onder voorbehoud van kindaantal, weer en andere externe factoren.
Het kan dus voorkomen dat activiteiten gewisseld worden van dag.
Tijdens de BSO-vakantieopvang wordt het drinken, tussendoortjes en de lunch verstrekt
door de BSO.

Maandag 18 oktober
Vandaag willen we op een creatieve manier aan de slag gaan
met het thema ‘Kabouters’. Voordat we de kabouters welkom
heten op onze BSO, moeten wij er natuurlijk voor zorgen dat ze mooie huisjes hebben om in te
wonen. En zorgen we ervoor dat het lokaal een heus kabouterdorp krijgt. We gaan op onderzoek en
zoeken uit in wat voor soort huisjes kabouters leven en hoe dat er precies uitziet. Door een
herfstwandeling met elkaar te maken, verzamelen we dingen uit de natuur om ons kabouterdorp
compleet te maken. Bij lekker weer kunnen wij deze dag afsluiten in de ‘natuurspeeltuin’ vlakbij de
BSO. Wij zijn dan rond 16.00 uur weer op locatie.
Wie werken er vandaag? Lisanne van den Berg/Seij en Lisanne Stijnen
Dinsdag 19 oktober
Vandaag gaan wij met de busjes van Un1ek opstap en maken wij een uitstapje.
We verwachten rond 17.00/17.30 uur weer terug te zijn op locatie.
Woensdag 20 oktober
GESLOTEN
De kinderen gaan vandaag naar BSO de Ark
Wie werken er vandaag? Lisanne van den Berg/Seij en Lisanne Stijnen
Donderdag 21 oktober
Vandaag gaan wij lekker klimmen, klauteren en ravotten in het
Beatrixpark. Bij lekker weer hopen wij hier ook te kunnen picknicken
met elkaar. In de ochtend maken wij ons kabouterdorp compleet met
het maken van de meer kaboutertjes die in het kabouterdorp gaan wonen. Dit kunnen wij doen met
verschillende materialen. Ook maken wij de mooiste kabouterbaarden van scheerschuim en spelen
we met onze fantasie.
Wie werken er vandaag? Lisanne van den Berg/Seij en Lisanne Stijnen
Vrijdag 22 oktober
Kabouters zijn hele kleine wezentjes, maar wisten jullie dat ze kunnen
dansen als de beste? Op een speelse manier staat deze dag in het
teken van bewegen en dansen. We spelen verschillende
bewegingsspelletjes, waarin het dansen op muziek centraal staat. Als
echte kabouters moeten wij ons huisje verdedigen bij het spelletje ‘op
een grote paddenstoel’. Rennen wij hard bij ‘de grote
paddenstoelenrace’ en natuurlijk mag de enige echte
‘kabouterplopdans’, daarbij niet ontbreken. In de middag gaan wij
smullen van een heerlijk gebakken eitje met topping naar keuze en
sluiten de dag rustig af met de film ‘Gnomeo & Juliet’.
Wie werken er vandaag? Lisanne van den Berg/Seij en Lisanne Stijnen

