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Heb jij ook zo‘n zin in

�

B S O Va k a n t i e l a n d ?
Ben jij wel eens in de jungle geweest? Nee? Nou, dan moet je zeker naar BSO Vakantieland komen
dit jaar. Het thema is: Gaan met die liaan. Je snapt het al: we gaan op ontdekkingstocht door de
jungle. We ontdekken welke dieren er leven. En welke planten er groeien. We leren allerlei handige
dingen om te overleven in de jungle. Maar ook wat de jungle te maken heeft met het klimaat.
Wist je bijvoorbeeld dat de jungle zorgt voor regen op aarde? En dat er steeds meer diersoorten
verdwijnen door het kappen van bomen in het regenwoud? Tijd voor actie dus! Doe jij mee? Red
het regenwoud door meer over deze mooie plek te leren!
We toveren de BSO om tot jungle, maar we gaan af en toe ook op pad. Dus pak je rugzak, stop
je goede humeur erin en je bent klaar voor een fantastische vakantie vol leuke activiteiten en
ontdekkingen.
In deze Vakantiekrant verklappen we alvast wat activiteiten die we gaan doen. Het is maar een tipje
van de sluier, want de juffen en meesters van de BSO hebben een cool jungle-programma klaarliggen, voor alle leeftijden en voor elk wat wils. Wij zouden zeggen: mis geen dag, want we beloven
je een té gekke vakantie!

S l i n g e r e n d Ta r z a n - t e a m

Oh ja, we hebben ook nog een paar verrassingen voor jullie in petto. Langs alle BSO’s van
KindeRdam ‘slingert’ namelijk 6 weken lang een Tarzan-team. Dat zijn creatieve mensen die met
jullie allerlei bijzondere workshops komen doen: kunst, sport, muziek, dans, techniek, noem maar
op. Ze bezoeken alle BSO’s, dus ook jouw BSO!

Vo o r d e v a d e r s e n m o e d e r s
Op de laatste pagina van deze expeditiekrant staat informatie voor je ouders. Bijvoor								
beeld over halen en brengen, op welke BSO jij vakantie viert en hoe we rekening houden
met Covid-19. Saaie informatie, maar ja, het moet wel allemaal goed geregeld zijn,
toch?!

Veel plezier!

We wensen je alvast veel voorpret met deze krant en nog veel meer plezier in
BSO Vakantieland!

				
		
		 G r o e t j e s v a n 			
Jack Jungle en Floortje Slinger
en natuurlijk de
juffen en meesters
van de BSO
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d E l u i p a a R d wE k e N
Week 1 en 2
voor

4

t/m

7

jaar

Scavenger hunt

Heb jij een goeie speurneus? Dan is deze fotospeurtocht
echt iets voor jou! Je ontdekt de natuur op een heel
bijzondere én leuke manier.

OLIFANTENTANDPASTA

Olifanten hebben meestal 26 tanden. Twee daarvan
kennen wij natuurlijk het best: die enorm grote slagtanden. Daar hebben ze heel wat tandpasta voor nodig!
Wij helpen ze een handje en maken olifantentandpasta.

drinken bij de waterpoel

Alle dieren in de jungle hebben dorst. Ze zijn onderweg
naar de waterpoel om te gaan drinken. Maar zijn ze wel
snel genoeg? Misschien als jij ze een handje helpt!

voor

8

t/m

12

jaar

na tuur k os tu u m

Weet je wat ze niet hebben in de jungle? Precies,
winkels! Dus moeten we onze eigen kleding maken met
materiaal dat we buiten kunnen vinden. Blaadjes,
bloemen, takken, steentjes, mos, gras en nog veel meer!

b r uis e nd e k o ko s n o o t

Wauw, dit is echt een megagaaf proefje! We
laten de binnenkant van een kokosnoot borrelen
en bruisen. Leuk om te zien en het ruikt ook nog
eens erg lekker!

jungle r ugb y

Tijdens dit spel word je lekker vies en mag je je spierballen tonen. Wie krijgt de rugby als eerste in de
waterbak?
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Week 3 en 4
voor

4

t/m

7

jaar

Blotevoetenpad

Bij een blotevoetenpad loop je over allerlei verschillende
ondergronden, zodat je met je blote voeten kunt ervaren
hoe zand, water en stenen onder je voeten voelen. Laat je
tenen maar lekker wiebelen!

Buikschuiven

Whieeeehhh!! Lekker schuiven door het moeras, soppen
en nat worden. Schuif je mee? Neem je zwemkleren mee!

De Freek - Vonk - wilde - dieren expeditie

We gaan net als Freek Vonk op expeditie en komen van
alles te weten over bijzondere dieren. Maar pas op voor
bijtgrage haaien en bloeddorstige larven!

voor

8

t/m

12

jaar

E xpe d itie R o b i n s o n

Om in de jungle te overleven, heb je doorzettingsvermogen nodig. Maar ook samenwerking en gebruik
van je zintuigen is heel belangrijk. Alleen personen die ál
deze eigenschappen bezitten, kunnen deze expeditie tot
een goed einde brengen.

S to p M otio n

We maken heel veel foto’s, veranderen elke keer een klein
beetje aan de opstelling en plakken dan de foto’s achter
elkaar. Nu lijkt het net een filmpje! Niet makkelijk, maar
wel cool!

B uik s ch uiv en

Whieeeehhh!! Lekker schuiven door het moeras, soppen
en nat worden. Schuif je mee? Neem je zwemkleren mee!
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Week 5 en 6
voor

4

t/m

7

jaar

Prachtige papegaaien

Papegaaien vind je in de jungle in verschillende soorten en
maten. De één nog kleuriger dan de ander. Wij gaan aan
de slag om zelf een papegaai te maken! Koppie krauw!

Junglebeest naar de WC geweest
Muizenkeuteltjes, olifantenpoep, wilde zwijnendrolletjes...
volg de stukjes wc-papier en kom er via raadsels achter
welk junglebeest er naar de wc is geweest!

Vlinders voeren

Vlinders zijn prachtig om te zien. Ze hebben allerlei
mooie kleuren en patronen op hun vleugels. Met onze
zelfgemaakte vlindervoederschaal kunnen we ze goed
van dichtbij bekijken.

voor

8

t/m

12

jaar

De Freek - Vonk - wilde - dieren expeditie

We gaan net als Freek Vonk op expeditie en komen van
alles te weten over bijzondere dieren. Maar pas op voor
bijtgrage haaien en bloeddorstige larven!

Te r r a r ium in m i n i - v e rs i e

We maken een mini-leefomgeving voor dieren die
onder en boven de grond leven. Bijvoorbeeld insecten,
regenwurmen, slakken enzovoort.

B ouw je e ige n w a t e rb a a n

Vind jij dat ook zo leuk, spelen met water? We gaan aan
de slag met buizen, flessen, gootjes, schroeven en takken
om zelf een waterbaan te maken.

B S O Va k a n t i e l a n d 2 0 2 0

T
E
d
E
N
M
Li a a N
a
i
a
G
Een tipje van de sluier
van de workshops van ons
s l i n g e r e n d Ta r z a n - t e a m
4

12 :

t /m

atelier o p wielen

Sonja van Atelier op Wielen komt met haar bakfiets vol schilderspullen.
We gaan namelijk in de buitenlucht wilde-jungledieren schilderen. Daarvoor gaan we eerst op zoek naar bladeren, takjes, sprietjes en bloemetjes.
Daarmee verstoppen we ons geschilderde dier in het groen.

4

t /m 6:
stad van de toekomst

Van de jungle maken we een uitstapje naar de
toekomst. In kartonnen dozen richten we kamers
in. Alle kamers stapelen we op elkaar, zodat er een
tof huis ontstaat. Maar dan komt het... Van PlayDoh
maak je een voorwerp in het huis. Dit wordt gekoppeld aan het Arduino touchboard en zo maakt de
kamer geluid bij aanraking. We gaan zelfs kijken of
we er zelf nog meer geluiden bij kunnen inspreken.

7

t / m 12 :
lichtgevende
ansichtkaart

7

Je gaat een gekke, grappige kaart
ontwerpen. Daarna sluit je hem aan op
een stroomcircuit met kopertape, batterij
en een led-lampje. Je gelooft je ogen niet:
je kaart geeft licht!

12 :

muziekmachine

We werken in groepjes van 4 aan een muziekmachine: we maken zelf de onderdelen, we
nemen geluidjes op en maken sensoren met
geleidende verf en papier. En dan: dansen
maar! Want de muziekmachine reageert op
onze bewegingen!

7

t / m 12 : bootcamp
jungle style

4

t / m 12 :
de probeerschool

Om in de jungle te overleven, moet
je wel een goede conditie hebben.
Samen met het Tarzan-team van
3SSport gaan we allerlei bijzondere
sporten doen. Gooi de spieren
maar los!

4

t /m

We gaan buiten aan de slag met techniek,
kunst, natuur en taal. En niet te vergeten: je
fantasie! Leef je lekker uit, timmer erop los
en laat je verrassen door het resultaat. De
bedoeling is dat het timmerbeesten en
junglebloemen worden, maar ik weet nu al:
we maken vooral samen heel veel plezier!

t /m

12 :

jungledans

We gaan dansen, maar je snapt het
al: natuurlijk in junglestijl op junglemuziek. Gelukkig krijgen we daarbij hulp
van de dansers van LT Dans. Dat wordt
een vrolijke boel!
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Wij wensen
jullie allemaal
een leuke, coole,
grappige,
te gekke
vakantie in BSO
Va k a n t i e l a n d .
Met veel pret
en toffe
ontdekkingen!
Jack Jungle
en
Floortje Slinger
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Kijk hier op welke BSO jij speelt
ROTTERDAM
NOORD OOST en WEST

ROTTERDAM
ZUID

BinnensteBuiten
BinnensteBuiten

De Kantine & BuitenGewoon
De Kantine
BuitenGewoon

Coolhaven
Coolhaven
Delfshaven
De Boog

HOOGVLIET RT

De Kindercarroussel
De Kindercarrousel
Plein 3
Plein 3
Bij de Buren

Dominikids
Dominikids
De Kinderkade
De Kinderkade
De Vrijvoeters
(Soms voegen deze BSO’s
samen op De Vrijvoeters)
De Lis
De Lis
De Stern

De Buffer
De Buffer

De Kaap
De Kaap
‘t Ruime Sop
‘t Ruime Sop
De Huiskamer

KRIMPEN
A/D IJSSEL
Kortland
Kortland
Het Octaaf
Het Octaaf
De Groeiplaneet

De Pierewaaier
De Pierewaaier
Spetters

Vreewijk
Vreewijk

De Grote Prins
De Grote Prins
De Kleine Prins

CAPELLE & N’KERK
A/D IJSSEL

Vrije School West
Vrije School West

De Cormorant
De Cormorant
De Bouwsteen
De Terp
De Terp
Montessori

Oaseplein
Oaseplein
Sterrenplein
Kanjerplein
Kanjerplein

De Nieuwe Haven
De Nieuwe Haven

Martin Luther King
Martin Luther King
Prins Alexander

Spetters
Spetters

Rudolf Steiner
Rudolf Steiner

De vetgedrukte BSO’s zijn
de vakantie-BSO’s. Daaronder staat welke BSO’s
daar spelen/samenvoegen.

Mariniershof
Mariniershof
Nieuwstraat
Nieuwstraat
Van Brakelstraat
Van Brakelstraat
Cool
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Informatie voor ouders
Beste ouders,
Met een vakantiecontract hoeft je kind zich tijdens de zomervakantie geen dag te vervelen. Onze BSO’s

worden dan omgedoopt tot BSO VAKANTIELAND. Sommige BSO’s worden samengevoegd. Op de
pagina hiervoor zie je op welke vakantie-BSO de BSO van je kind is ingedeeld.
Dit jaar hebben we extra locaties open. Enerzijds om de te verwachten extra drukte op te kunnen
vangen, anderzijds om niet al te veel groepen te hoeven samenvoegen, volgens de RIVM-richtlijnen.

Het thema van BSO Vakantieland is dit jaar GAAN

MET DIE LIAAN. In deze Vakantiekrant geven we
een indruk van de activiteiten en workshops. Vóór de zomervakantie ontvang je per e-mail het uitgewerkte
vakantieprogramma voor zes weken volop vakantieplezier. Mochten er wijzigingen komen in het programma, dan hoor je dit via de medewerkers op de groep.

BSO Vakantiekrant 2020 | Concept, tekst en vormgeving: MarCom KindeRdam | Illustraties: Lidewij Berckenkamp

Halen en brengen tijdens de vakantieweken

Om te voorkomen dat je kind aankomt als de activiteiten al zijn begonnen, is het vooral op de dagen
van de workshops belangrijk je kind vóór 9.30 uur te brengen en na 16.30 uur te halen. (Als een activiteit
eerder dan 9.30 uur begint, kun je dit lezen in het programma). Als het niet lukt om op tijd te komen, bel
dan tijdig naar de vakantie-BSO van je kind of bespreek dit van tevoren met de pedagogisch medewerkers.
I.v.m. de Covid-19 maatregelen zullen we deze zomervakantie in principe geen uitstapjes ondernemen waarvoor openbaar vervoer nodig is. We ondernemen wel met kleine groepjes uitstapjes
in de buurt, waarbij we drukke plaatsen zullen vermijden.

Wel of niet aanwezig?

Om alle activiteiten, workshops, lunches en hapjes goed te kunnen plannen, willen wij graag tijdig weten
of je kind tijdens de BSO vakantieweken aanwezig zal zijn. Wij vragen je vriendelijk onderstaande regels
te volgen bij afmelden:

*
*
*
*

Wanneer afmelden om in aanmerking te komen voor ruilpunten?
Afmeldingen moeten altijd gedaan worden in het ouderportal.
Weet je wanneer je kind niet aanwezig zal zijn, bijvoorbeeld in verband met je
eigen vakantie, geef dit dan vanaf 1 maand tot uiterlijk 1 week van tevoren
door in je ouderportal om ruilpunten te krijgen.
Voor afmeldingen die niet in het ouderportal zijn doorgegeven, gelden géén
ruilpunten.
Voor afmeldingen die korter dan 1 week van tevoren zijn doorgegeven (ook
in geval van ziekte) gelden géén ruilpunten.

Houd alsjeblieft rekening met de richtlijnen rondom Covid-19

Mét alle pret die we in Vakantieland zullen hebben, moeten we ons ook nog steeds
aan de door het RIVM voorgeschreven regels houden. In het belang van de gezondheid van de kinderen, ouders én medewerkers vragen we alle ouders daarom
rekening te houden met de regels van de BSO rondom halen en brengen.
Is je kind verkouden? Bij de veelgestelde vragen op kindeRdam.nl staat de beslisboom die door BOiNK (belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang) is opgesteld. Een handig middel om te weten of je kind met bepaalde klachten wel of niet
naar BSO Vakantieland mag komen. Check het hier.

Wij wensen alle kinderen en ouders
een heel fijne en gezonde zomer!
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