~ Op het menu staat ~
ZOMERVAKANTIE 2017
BIJ DE GROENE BSO
Beste ouders,
Hierbij het (globale) programma van de zomervakantie. Deze vindt
plaats van 17 juli t/m 25 augustus. We verblijven op alle dagen
hoofdzakelijk bij locatie Het Bos. Indien we een tweede locatie (De
Beuken) door het hoge kindaantal moeten openen, wordt u hier tijdig over geïnformeerd.
Voeding en gezond eten staan in deze vakantie centraal. Naast de
verschillende geplande uitstapjes, gaan we met de kinderen veel
koken en bakken. De laatste week van de vakantie verblijven we
weer op het Bouwdorp.
Mochten er vragen of opmerkingen over het programma en de geplande activiteiten zijn, kunnen deze gericht worden aan Kasper
via kasper@degroenebso.com. Betreft de kindplanning, bijvoorbeeld
bij een dagje ruilen, wanneer er incidenteel extra opvang nodig is of
bij een afmelding, kan er contact opgenomen worden met Bob via
bob@degroenebso.com.
Indien u uw vakantie (en hiermee de afwezigheid van uw kind(eren)) nog niet doorgegeven heeft, via de lijst die op de groepen
hangt of aan Bob per mail, het verzoek dit uiterlijk donderdag 22
juni te doen. Hoe sneller het aantal kinderen duidelijk is, des te
sneller het programma concreet gemaakt kan worden.
Namens het BSO-team,
Bob en Kasper
PS: Bob is met vakantie in de eerste drie weken. Kasper zal op dat
moment zijn e-mail waarnemen. Kasper is met vakantie in de laatste drie weken.

17 juli t/m 21 juli - Vierdaagse en gezond eten
Deze week is de jaarlijkse Vierdaagse. Met de kinderen zetten we een winkeltje op voor de wandelaars die op de Vierdaagse camping verblijven bij Sancta
Maria. Ook trekken we er nog lekker op uit naar de Waal. Let op: Op vrijdag
zijn we gesloten!
24 juli t/m 28 juli - Beestjes die fruit eten
Welke beestjes en insecten eten er fruit? We gaan het deze week leren! We
gaan op zoek naar deze beestjes, zowel in de tuin bij Het Bos als bij het Goffertpark. Ook gaan we (onder voorbehoud) op bezoek bij Zorgboerderij In Het
Westen.
31 juli t/m 4 augustus - Restaurant
Met de kinderen stellen we een kookboek samen en wordt er een heuse kookwedstrijd georganiseerd. Op donderdag staat een uitstapje naar Klassenboeren op het programma, maar deze is nog even onder voorbehoud. Hiervoor
vragen we per kind een eigen bijdrage van €5,00. Op vrijdag trekken we er
op uit in de Hatertse Vennen.
7 augustus t/m 11 augustus - Groente
Hoe groeien verschillende groentes? Welke mest is hier voor nodig? Hier komen we deze week achter! Ook staan er drie uitjes op de planning: Naar de
Waal, de Hatertse Vennen en naar Zorgboerderij In Het Westen.
14 augustus t/m 18 augustus - Boerderij
Wat groeit en leeft er op de boerderij? Hier gaan we achter komen en verwerken we in een stop-motion filmpje. We brengen wederom een bezoek aan een
boer en gaan we struinen op het Waalstrand en de Hatertse Vennen.
21 augustus t/m 25 augustus - Bouwdorp
De laatste week van de vakantie alweer... We verblijven deze week bij het
Bouwdorp te Hees en nemen hier deel aan de georganiseerde activiteiten.
Belangrijk is dat uw kind goed schoeisel draagt (geen slippers of sandalen!). Uiteraard mag er een eigen hamer (voorzien van naam) meegenomen
worden. Wij verzorgen de entreekaarten. Per kind vragen we een eenmalige
bijdrage van €5,00.

