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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 herfstvakantie 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 19 oktober

Smoothies maken
We maken smoothies van rood fruit. Welke soorten rood fruit zullen hier het
lekkerst in smaken?

Rode sleutelhanger
Hoe leuk is het om een eigen sleutelhanger te maken! We maken zelf een rode
sleutelhanger.
Dinsdag 20 oktober

Rode speurtocht
Spiderman heeft een brief voor ons achtergelaten, kunnen wij het raadsel
ontrafelen? Zijn jullie net zo flexibel als spiderman en kunnen jullie door het rode
web?

Tomatensoep
In de herfst is niks lekkerder dan een warm kommetje soep, en laten wij nu net
een recept hebben voor een tomatensoep! Dat wordt smullen….

Spinnen zoeken in de natuur
Wie durft het aan? Vandaag gaan wij op zoek naar spinnen in de natuur.

Spiderman masker
En bij spinnen hoort natuurlijk ook spiderman, daarom ontwerpen wij onze eigen
coole spiderman masker. En laat spiderman nu precies rood zijn!
Woensdag 21 oktober

Okidoki De Savornin Lohmanstraat is gesloten.
Donderdag 22 oktober

Proefje
Vandaag maken wij een super coole lavalamp, en aangezien lava rood is past dat
goed in het thema. Wij hebben er zin in!

Rode Bingo
B.I.N.G.O and Bingo was his name oh, wie o wie heeft er als eerst bingo!?

Koken
Ook koken wij weer iets lekkers, maar wat zal het zijn?
Vrijdag 23 oktober

Okidoki De Savornin Lohmanstraat is gesloten.

Locatie: BSO Savornin Lohmanstraat
Savornin Lohmanstraat 1

Telefoon 0647762569
Email: bsolohmanstraat@okidoki-kdv.nl

