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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
09.30 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

Mad Science show
Samen met de Showmasters gaan we op reis door de wetenschap tijdens een
interactieve en spectaculaire show van Mad Science.

Natuurmemorie
Speuren in de natuur naar 2 dezelfde voorwerpen. 2 blaadjes, 2 eikeltjes e.d.
Deze verstoppen we dan onder rode bekertjes en hiermee spelen we het spel
memorie.

Langs tuindersstalletjes
We gaan langs tuindersstalletjes (als het weer het toelaat met de fiets) en
proberen rood fruit en groente te scoren. En daarna opsmikkelen natuurlijk!
Dinsdag 20 oktober (Grrrrriezeldag)

Griezeltocht
Spinel 19 wordt omgetoverd tot griezelhuis. Wat zou je allemaal tegenkomen…?!
We doen ieder geval een spinnenwebparcours!

Griezellunch
We maken verse soep van rode tomaten met griezelspinnen erin. Ook eten we
griezelige broodjes. Durf jij dit te eten?

Wonden maken
Met schmink maken we echt lijkende wonden. Weet jij al waar je zo’n wond zou
willen hebben?
Donderdag 22 oktober (rode natuur dag)

Speuren in het bos
We speuren o.a. naar paddenstoelen en kijken met de zoekkaarten welke het zijn.
Zoeken naar een roodborstje met de verrekijkers en we verzamelen rode
bladeren.

Spatten
Met de gevonden rode bladeren maken we kunst. We gaan spatten met rode
ecoline.

Picknicken
Hopelijk zit het weer mee om te gaan picknicken op een rood kleed. En anders
doen we het binnen.

Kampvuur
Heerlijk opwarmen bij een zelfgemaakt kampvuur met rode vlammen.
Deze week halen we een heerlijk frisse neus als het mogelijk is en kweken rode
wangen! Als extra activiteit hopen we een bezoek te brengen aan de rode
vuurtoren in Hoek van Holland. Ook kunnen we van rode doppen een schilderij
maken. (als u rode doppen thuis heeft, dan graag meenemen!) en het spel kat-enmuis nog met elkaar spelen.

Locatie: BSO Strandjutters
Spinel 19

Telefoon 06-45147053
email: strandjutters@okidoki-kdv.nl

