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ZOMERVAKANTIE
OP DE BSO VAN
KLEIN KAMERIK
introductie
Beste ouders van BSO Klein Kamerik,
Graag bieden wij u het zomervakantieboek
aan van BSO Klein Kamerik.
Met deze gids willen wij u en uw kind(eren)
informeren over wat wij gaan doen in de
zomervakantie op de BSO.
Annemiek, Gea, Kitty, Ruth en Manouk
hebben zorg gedragen voor de indeling en
invulling van de dagen, hierbij rekening
houdend de groepssamenstelling en met de
wensen van de kinderen.
Zowel ‘s morgens als ‘s middags zal er
dagelijks een activiteit aangeboden worden
voor zowel de onderbouw als de
bovenbouw.
Uiteraard is het aan uw kind of hij/zij mee
wil doen, daarnaast is er altijd ruimte voor
vrij spel binnen en buiten.
Zoals u in het programma kunt zien zullen
wij ook uitstapjes gaan ondernemen,
sommige uitstapjes zijn specifiek voor de
onderbouw kinderen en andere uitstapjes
weer specifiek voor de bovenbouw
kinderen, ook dit vind u terug in het
activiteiten schema.
Alle activiteiten en uitstapjes vinden plaats
onder voorbehoud. Het kan zijn dat
vanwege kindaantallen of
weersomstandigheden besloten wordt een
alternatief aan te bieden.
Zomerse groet,
Heidi Meijers
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Afspraken
• De BSO is open vanaf 7.30 uur open.(tenzij u een contract heeft vanaf 07.15 uur)
• Brengt u uw kind na 9.30 uur? Geef dit dan door aan de medewerkers. Dit i.v.m.
het programma van die dag.
• Om 18.15 uur sluit de BSO.
• Wij willen graag een afmelding ontvangen als uw kind afwezig is die dag. Het is
belangrijk om dit goed door te geven om miscommunicatie te voorkomen.
• Voor uitstapjes wordt van te voren toestemming gevraagd. Wij hebben hier uw
handtekening voor nodig.
• Komt u uw kind(eren) eerder dan 16.00 uur ophalen geef dit dan door. Het kan
namelijk zijn dat de kinderen op een uitstapje zijn.
• Als uw kind(eren) door iemand anders laat ophalen, dan dient dit te worden
doorgegeven.
• Alle uitstapjes zijn voor akkoord langs Heidi Meijers gegaan.
• Zwem/water activiteiten worden alleen gedaan:
Nadat ouders toestemming hebben gegeven
Alleen met kinderen die 7 jaar of ouder zijn en in bezit zijn van een A
en B diploma

tips
Geef iedere dag zwemkleding, slippers en een handdoek mee.
Op de BSO is zonnebrandcrème aanwezig. Als uw kind(eren) een allergie heeft, is het
noodzakelijk eigen zonnebrandcrème mee te geven.
Smeer uw kind vast in met zonnebrandcrème voordat hij/zij naar de BSO komt.
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Week 1
Van maandag 11 tot en met vrijdag 14 juli

Activiteit
Ochtend:
Onderbouw

Maandag

Dinsdag

Darten met sponzen

Op bezoek bij het
dierenasiel

Knutselen zonder
plakband

Bovenbouw

’t natte land

Rugby

Estafette
Zelf croissantjes
maken voor de lunch
Estafette

Middag:
Onderbouw

Blinddoek parcours

Bal op pion trefbal

Bovenbouw

NVT

Bal op pion trefbal

Bijzonderheden:

Bovenbouw: oude kleren
incl. laarzen/schoenen
mee nemen. A en B diploma
verplicht

Donderdag

Vrijdag
Hoe maak ik
mijn eigen
vlieger?

Eigen vlieger
testen

Knutselen zonder
plakband

Week 2
Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 juli

Activiteit

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Ochtend:
Onderbouw

Reuzen bellenblaas maken

Oloha
Pizza
maken

Batenstein
Buiten

Geertje’s Hoeve, in
Haarzuilens

Hoelahoep
wedstrijd

Slagbal

Middag:
Onderbouw

Speurtocht uitzetten voor de
Onb.
Gezonde milk shake maken
Speurtocht

Oloha
Bloemen
ketting
maken

Schaduw
teken

Bovenbouw

Reuzen bellenblaas maken

Limbo
dansen

Tienbal

Bovenbouw

Bijzonderheden:
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Week 3
Activiteit
Ochtend:
Onderbouw

Van maandag 24 juli tot en met vrijdag 28 juli
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Juttertocht met een
picknick

Feest lunch maken

Rondje speeltuinen
in Kamerik

Bovenbouw
Middag:
Onderbouw

Goudstenen maken

Naar De Koet

Schildpadje weven

Schat zoeken

Maskers maken

Bovenbouw

Flessen Voetbal

Bijzonderheden:

Vrijdag
Maskers maken

Rondje speeltuinen
in Kamerik
Verven op zilver
papier

Bovenbouw: A en B
diploma is
verplicht!!

Week 4
Van maandag 31 juli tot en met vrijdag 4 augustus

Activiteit
Ochtend:
Onderbouw

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Oordjespad

Hoe maak ik mijn
eigen vlieger?

Papieren zak
versieren

Batenstein Buiten

Bovenbouw

Fantasie vogels
maken

Vissen

Vangbal met
melkflessen

Bowen op onze eigen
Bowlingbaan

Eigen Vlieger
testen!

Bean bag toss

Bowen op onze eigen
Bowlingbaan
Onderbouw:
Oordjespad is voor de
6 jongste kinderen

flessenvoetbal

Papieren zak
versieren

Middag:
Onderbouw
Bovenbouw
Bijzonderheden:
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Week 5
Activiteit

Van maandag 7 augustus tot en met vrijdag 11 augustus
Maandag
Dinsdag
Donderdag

Ochtend:
Onderbouw

Sporten met Manouk

Fietswasstraat

Aquarium maken

Bovenbouw

Armbandjes knopen

’t natte land

Uitgebreide lunch
voorbereiden

Middag:

Kipnuggets maken voor de
lunch
Maskersmaken van papier
Iemand is hem, niemand
is hem

Onderbouw
Bovenbouw
Bijzonderheden:

Sporten met Manouk

Dino’s bevrijden

Vrijdag

Gezonde pizza maken

Bean Bag Toss

weerwolven
Bovenbouw: oude kleren
incl. laarzen/schoenen
mee nemen. A en B
diploma verplicht
Onderbouw: fiets of step
mee nemen voor de
wasstraat

Week 6
Van maandag 14 augustus tot en met vrijdag 18 augustus

Activiteit
Ochtend:
Onderbouw

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Dino’s bevrijden

Creatief met
Manouk

Zie hier onder

Chillen op je billen

Bovenbouw

Weet wat je eet
spel

Naar het
speelbos in
molenvliet

Zie hier onder

Middag:
Onderbouw

Buitenspel

Zandkaarsen
maken

Zie hier onder

Bovenbouw

weerwolven

Armbandjes
knopen

Zie hier onder

Soesjes toren maken

Bijzonderheden:
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Een gezellige afsluitdag
Donderdag 17 augustus, afsluit dag van de vakantie op BSO Klein Kamerik:

Op deze dag gaan we een aantal dingen ondernemen, hier onder ziet u de
verdeling van de kinderen per groep (ik ben uit gegaan van de groepen na de
zomervakantie!)
Groep 1: blijven in de tuin van Klein Kamerik waar wij een waterspel middag
houden.
Groep 2: ouders kunnen vooraf kiezen of hun kind bij Klein Kamerik blijft of mee
gaat naar de brandweer middag van JEVAKA
Groep 3 en 4: gaan naar de JEVAKA brandweermiddag
Groep 5,6,7 en 8: gaan naar Kameryckse zomerspelen. Mits A en B diploma in
bezit

Uitstapjes
Met sommige uitstapjes kunnen niet alle kinderen van die dag mee, dit gezien dat het
niet verantwoord is of het niet te realiseren is i.v.m. vervoer of de leidster-kind
bezetting. Maar het kan natuurlijk ook veel te kinderachtig zijn als je 10 bent!
Kortom in het vakantie programma is er rekening gehouden om uitstapjes op
verschillende dagen te plannen en dat er uitstapjes afgestemd worden op de
leeftijdsdoelgroep.
Tevens heb ik (Heidi) een selectie gemaakt welke kinderen er met welk uitstapje mee
mogen.
Dit om een eerlijke/gelijke verdeling te maken, zodat alle kinderen aan bod komen met
een uitstapje. (mits ze niet precies in je vakantie vallen)
Deze lijsten zijn ter inzage op de groep, ook zullen wij u vragen een handtekening op het
toestemmingsformulier te zetten. Daarmee geeft u toestemming aan de pedagogisch
medewerkers dat zij uw kind(eren) mee mogen nemen op het uitstapje.

Tijdens een uitstapje:
De kinderen krijgen altijd een polsbandje om tijdens een uitstapje met het
telefoonnummer van de mobiel die de medewerkers meenemen.
Ook vertrekt een groep nooit zonder EHBO trommel, reserve kleding, de nodige
versnaperingen en een opgeladen telefoon en Stint!
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