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Het Jaarthema 2020; Kleurrijk Okidoki
In 2020 maken we een reis door de kleurencirkel. Elke vakantie(week) staat er
een andere kleur centraal. Welke betekenis heeft een kleur? We combineren de
kleuren met de seizoenen en koppelen hier uitdagende, creatieve activiteiten en
uitstapjes aan.

Thema herfstvakantie; “Rood”
In deze week staat de kleur rood centraal. We gebruiken de kleur rood om creatief aan de
slag te gaan en lekkere en gezonde recepten te maken. Ook gaan we op zoek naar de kleur
rood in de natuur en doen we sportieve activiteiten met het thema rood.

Elke vakantie vindt er (op wisselende dagen) een “wow” activiteit plaats. Deze
vakantie is er een “wow” activiteit op het gebied van techniek.

Dagindeling vakantie BSO
Tijdens de schoolvakanties bieden wij vakantieopvang van halfacht ’s morgens tot
zes uur ’s middags. Hieronder vindt u een globale dagindeling. Er kan afgeweken
worden van deze indeling in verband met het activiteitenprogramma die dag.
07.30 uur
start van de opvang, vrij spelen
10.00 uur

pauze om iets te eten en te drinken

10.00 uur – 12.00 uur
12.00 uur – 13.30 uur

georganiseerde activiteit
lunch

13.30 uur

vrij spelen

14.30 uur

pauze om iets te eten en te drinken

15.00 uur

georganiseerde activiteit

16.30 uur

vrij spelen en iets te eten en te drinken

Aanpassing programma in verband met corona
Naast de aanpassing in het brengen en halen van de kinderen en de aangescherpte hygiëne
maatregelen heeft Okidoki ook een aanpassing in het activiteitenprogramma. De activiteiten
vinden zoveel mogelijk op of rondom de locatie plaats. Daarnaast doen wij geen grote
uitstapjes en activiteiten met andere kinderopvangorganisaties zoals Kwest en Simba.

Aanwezigheid herfstvakantie
In verband met de planning voor de zomervakantie horen wij graag tijdig van u of
uw kind gebruik maakt van de vakantieopvang. U kunt dit doorgeven via Konnect of
aan de pedagogisch medewerkers op locatie.

Wilt u het aangeven als uw kind later dan 09.00 uur komt?
Dit in verband met het vakantieprogramma.

‘Kleurrijk Okidoki”
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Maandag 24 februari

We nemen de aftrap in deze rode week met rode gezonde smoothies en
een talentenshow waarbij de kinderen hun talenten kunnen laten zien. Ze komen
natuurlijk binnen over de rode loper.

Dinsdag 25 februari

Spiderman/spinnendag:
In de ochtend een spetterende voorstelling van Mad science met allerlei proefjes.
Onze lunch vandaag zal bestaan uit rode soep met spinnen…brrr…(tomatensoep
met ballen, valt wel mee toch?)
Ook de rest van de dag zullen we veel spinnen- en andere spidermanactiviteiten
doen.
Woensdag 26 februari
Alweer t midden van de herfstvakantieweek, daar hoort iets lekkers bij .Wat
dachten jullie van een rode (gezonde) taart? Komt voor elkaar!
Ook zullen we een bingo spelen en allerlei rode dingen zoeken, die op de bingokaart
staan.
Donderdag 27 februari

Hebben jullie wel eens van een lavalamp gehoord? Vandaag gaan we een
rode lavalamp zelf maken. Leuk hoor! Ook zullen we een hart maken, met hout,
spijkers en rode wol. Hoe zou dat eruit komen te zien?
‘s Middags schitteren onze Okidoki musicalsterren in hun eigen gemaakte musical
en zijn wij hierbij om ervan te genieten!

Vrijdag 28 februari
Op de planning van deze vrijdag staat om naar de rode vuurtoren in Hoek van
Holland te gaan en dat te combineren met de speeltuin of kinderboerderij. We
hopen dat dit door kan gaan. Zo niet, dan doen jullie vast weer allerlei andere
leuke activiteiten!
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Locatie: Leeuwerik
Leeuwerik 9

Telefoon 0174-8615151
email: bsoleeuwerik@okidoki-kdv.nl

