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Van cactus tot cobra
Zomervakantie in aantocht!
Het voelt misschien voor de kinderen en u nog ver
weg maar wij genieten stiekem al een beetje…… en
zijn geïnspireerd tijdens het maken van het
zomervakantieprogramma!
LET OP: Wat is er anders dan vorig jaar?
Onbeperkt ruilen kan alleen als u dit vooraf kenbaar
maakt.
Wel kunt u alle dagen van de officiële
zomervakantie van deze regio inzetten om te ruilen.
Dit geldt voor zowel BSO als KDV. Maar alleen als
u dit vooraf aangeeft.
Geeft u uw wensen zo snel mogelijk aan, maar in
ieder geval voor 1 juni. Na 1 juni kan het onbeperkt
ruilen niet meer plaatsvinden.
Wel kunt u na 1 juni een ruildag aanvragen wanneer
de ruildag binnen de gestelde 2 weken valt. Dan
kan de aanvraag gewoon via het ouderportaal gaan
en wordt deze aanvraag op basis van
beschikbaarheid beoordeeld en gehonoreerd.
Van cactus tot cobra
Wij willen nog niet te veel verklappen maar het
leukste vertellen we al wel: het thema voor 2018 is
Van cactus tot cobra. Met de volgende
weekthema’s:
• Week 1: Woestijndieren
• Week 2: Sahara Survival
• Week 3: Piramides en Sfinxen
• Week 4: Ontspanning in de Oase
• Week 5: Kamelenkaravaan (nomaden)
• Week 6: Zon, zout en zand

Het thema bevat tal van activiteiten om uit te kiezen.
Zoals appels mummificeren, het hoorspel ‘de
karavaan’, een 8+ quest met spannende opdrachten
‘expeditie oase, trotseer het cobraveld (sport voor
8+), eigen sandalen maken en nog veel meer!
Kinderen worden bij het samenstellen van het
programma actief betrokken.
Wat kunt u wanneer verwachten
Begin mei ontvangt u van ons het programma. Dit
programma vertelt van dag tot dag wat uw kind gaat
doen. Op dat moment zullen de pedagogisch
medewerkers de kinderen gaan vertellen over het
programma. Op deze wijze willen wij aan de
kinderen spelenderwijs de komende activiteiten
presenteren, want het is hun feestje natuurlijk! In
mei organiseren wij een fietstraining voor de
kinderen van 8 jaar en ouder. Op deze manier leren
kinderen zich zelfstandig te verplaatsen in het
verkeer. Een echte aanrader!
Welke locaties zijn open?
Dit jaar zijn er vier locaties open:
1. BSO Talentenplein (Top Naeffstraat 28),
voor de kinderen van 4 tot 8 jaar van BSO
Wijdschild en BSO Talentenplein
2. BSO Merweplein (Merwedonk 8), voor de
kinderen van 4 tot 8 jaar van BSO
Merweplein, BSO Lingeplein en BSO Hoog
Dalem
3. BSO Schuttersplein (Stalkaarsen 17C), voor
de kinderen van 4 tot 8 jaar van BSO
Schuttersplein en BSO Gildenplein
4. BSO Hoogdalem (Laag Dalemseweg 14C),
voor alle 8+-ers.

Kinderen vanaf 8 jaar
Na het succes van voorgaande jaren kan de 8+
BSO natuurlijk niet ontbreken. Uit de evaluatie van
de zomervakantie 2016 en 2017 bleek dat de
kinderen vanaf 8 jaar een aparte BSO super cool
vinden. Ze vinden het heel prettig om met
leeftijdsgenoten activiteiten te doen, die ook echt
gericht zijn op hun leeftijd.
Dit sluit ook aan op de onderzoeken die worden
gedaan naar kinderen van deze leeftijd. In dit filmpje
kunt u zien waarom een BSO voor oudere kinderen
belangrijk is:
https://www.youtube.com/watch?v=yC7mlUgjKeU
SKG werkt vanuit de behoefte van het kind en
zijn/haar ontwikkeling. De 8+ vakantie BSO is daar
een logisch gevolg van. Kinderen hebben zo meer
uitdaging, meer voldoening en meer plezier.
Daarom hebben we een speciaal 8+ programma
gemaakt waarbij alle activiteiten bijna uitsluitend
met de fiets zijn te bereiken. Dus, een eigen fiets is
onmisbaar! In mei organiseren wij een fietstraining
voor de kinderen van 8 jaar en ouder. Op deze
manier leren kinderen zich zelfstandig te
verplaatsen in het verkeer.

BSO deel te nemen maakt u samen met uw kind.
Het is echter voor uw kind niet wenselijk om
tussentijds te switchen van locatie. Voor advies kunt
u altijd contact opnemen met de pedagogisch
medewerker van uw locatie.
Wat doen de verschillende vakantie BSO’s samen?
Op een aantal vakantiedagen doen we dingen
samen met alle BSO’s. Denkt u hierbij aan een
sportdag of een andere activiteit die vooral leuk is
als je die met meerdere kinderen beleeft. Deze
dagen worden tegelijk met het programma bekend
gemaakt, in mei.

Verder zit het programma bomvol leuke activiteiten
die gericht zijn op de leeftijd van de kinderen,
inclusief een overnachting! Het 8+ programma heeft
als uitvalsbasis BSO Hoog Dalem.

Aanwezigheid
Wij willen graag weten wanneer u op vakantie bent.
Wij beseffen ons dat u dit niet verplicht bent maar
voor de doorgang en planning van activiteiten is het
voor ons en de kinderen wel zo prettig. Wij
organiseren afhankelijk van de groepssamenstelling
de activiteiten en pedagogisch medewerkers
kunnen verlof opnemen wanneer er minder
kinderen zijn. Ook willen wij kinderen niet
teleurstellen als onverhoopt de activiteit niet
doorgaat omdat er te weinig kinderen zijn. Veel
activiteiten kiezen wij juist uit op basis van het
aantal aanwezige kinderen. Een voetbalwedstrijd is
niet leuk als er maar 5 kinderen komen, maar wel
als er 12 zijn. U kunt de aanwezigheid doorgeven
aan de afdeling Planning, Plaatsing en Advies via
het telefoonnummer 0183 660692 of via de e-mail:
info@kinderopvanggorinchem.nl.

En als uw kind nog (net) geen 8 jaar is?
Een aantal kinderen wordt kort voor de
zomervakantie, tijdens de zomervakantie of kort na
de zomervakantie 8 jaar. De keuze om aan de 8+

Extra komen tijdens de vakantie BSO
Wilt u een extra dag afnemen, zodat uw kind extra
aanwezig is tijdens het zomerprogramma? Dat kan!
Geeft u uw wensen zo snel mogelijk aan, maar in

ieder geval voor 1 juni zodat u zeker bent van deze
extra dag. U kunt de aanvraag gewoon via het
ouderportaal doen.
Wanneer u na 1 juni een extra dag aanvraagt, kan
dit alleen op basis van beschikbaarheid worden
gehonoreerd.
Ook zijn kinderen die geen vakantiecontract hebben
van harte welkom!
Wat heel handig is!
Graag gaan we goed voorbereid te werk. Wanneer
we weggaan voor een uitje, bereiden wij ons voor.
Wij zorgen onder andere voor lunchpakketten, een
goed gevulde EHBO-trommel en een heel goed
humeur.
Toch kan het onverhoopt gebeuren dat we contact
met u moeten opnemen. We willen u verzoeken om
alle telefoonnummers en bijzonderheden van uw
kind te checken in Flexkids en aan te passen zodat
wij wanneer het echt nodig is u altijd kunnen
bereiken. En zijn er bijzonderheden, wilt u dit dan
ook aangeven?
Timmerdorp
Ook dit jaar is SKG weer van de partij bij
Timmerdorp!
SKG heeft 2 hutten tijdens Timmerdorp. Dat
betekent dat er een exclusieve SKG-Timmerdorp
plek is voor 15 kinderen tot en met 7 jaar in de ene
hut en 20 kinderen vanaf 8 jaar in de andere hut.
Iedereen met een 52-weken- of vakantiecontract
maakt kans op deze exclusieve plek, de winnaars
worden op basis van loting gekozen. Voor het

aanmelden moet u nog even geduld hebben.
Hierover krijgt u eind mei meer informatie.
Laat het ons weten!
Heeft u nog vragen over het vakantieprogramma of
de vakantie BSO-locaties? Vraag het aan het team
van de BSO. Zij hebben het programma
samengesteld en vertellen u er heel graag meer
over!
Natuurlijk horen wij ook tijdens de
vakantieperiode graag wat u vindt van de
activiteiten, hoe de vakantieopvang volgens u
gaat en of er vragen zijn. Daar leren wij van en
kunnen wij aanpassingen doen wanneer gewenst.
De tips en tops worden weer gebruikt ter
voorbereiding op de zomervakantie 2019. U kunt
dit aangeven aan het begin- of einde van de dag
bij uw pedagogisch medewerker. En net als
afgelopen jaar ontvangt u na afloop van de
zomervakantie een digitale enquête
TOT ZIENS OP DE VAKANTIE BSO!

