Beste ouders en kinderen,
Na het grote Sintfeest staan de volgende decemberfeesten op de kalender. December is een fijne en
gezellige maand en dit jaar hebben wij een sportief, creatief en huiselijk programma in petto.
Huiselijk omdat er dit jaar helaas een aantal aanpassingen zijn vanwege het coronavirus. Dat
betekent dat alle activiteiten plaatsvinden bij de opvanglocaties van ’t Kwakersnest. Onze
kookworkshops of kookkunsten, en het jaarlijkse schaatsuitje wordt daarmee uitgesteld.
Wat wij wel hebben georganiseerd is een gezellig en divers kerstprogramma met allerlei binnen- en
buitenactiviteiten. In deze vakantieplanning leest u waar en wanneer de activiteiten starten, wat
hiervoor nodig is en belangrijke contactinformatie.
Opvang en locaties
In de kerstvakantie zijn wij geopend op de volgende dagen:
- Maandag 21 december
- Dinsdag 22 december
- Donderdag 24 december
Op woensdag 23 december en vrijdag 25 december (eerste kerstdag) zijn wij gesloten.
Donderdag 24 december is tevens onze laatste openingsdag. Wij zijn gesloten van 28 december 2020
tot en met 1 januari 2021. De reguliere opvang start op maandag 4 januari 2021. De vakantieopvang
vindt afhankelijk van uw vaste BSO-locatie plaats op de Westbroek of Toermalijn.
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BSO Rozenbeek en BSO Origon zijn gesloten in de kerstvakantie. Deze locaties voegen samen op
de Westbroek of op de Toermalijn.
Op maandag, dinsdag en donderdag voegen samen:
o BSO Westbroek en BSO Rozenbeek op locatie Westbroek
o BSO Toermalijn en BSO Origon op locatie Toermalijn.
Op woensdag en vrijdag zijn wij gesloten.

Afmelden
Wilt u geen gebruik maken van de vakantieopvang? In verband met onze aangepaste organisatie
verzoeken wij u de kinderen af te melden via MyChapp. Wilt u op de dag zelf afmelden? Dan graag
afmelden voor 09:30 uur.

Adres BSO Westbroek
Platbodem 201
1991 NN Velserbroek
Ingang: achterkant van de school op het speelplein
U kunt helaas niet naar binnen.

Adres BSO Toermalijn
Driehuizerkerkweg 121
1985 HB Driehuis
Ingang: achterkant school op het speelplein
U kunt helaas niet naar binnen.

In de vakantie zijn wij telefonisch bereikbaar via:
Locatietelefoon Westbroek: 06 – 20 34 58 34
Locatietelefoon Rozenbeek: 06 – 17 07 50 75
Locatietelefoon Toermalijn: 06 – 19 64 14 77
Locatietelefoon Origon: 06 – 47 14 74 29
Maatregelen binnenshuis
Vaste groepen
Helaas dit jaar geen activiteiten buitenshuis, en aangepaste activiteiten binnenshuis. Door ons
aangepaste programma werken wij deze vakantie met de vaste stamgroepen. Dat betekent dat uw
kind(eren) samen in een vaste groep zitten, maximaal 11 kinderen, waarbij zij gedurende de dag
gezamenlijk deelnemen aan de activiteiten. De vaste pedagogisch medewerkers zullen de opvang
verzorgen. Op deze manier kunnen wij zowel voor de medewerkers en de kinderen een veilige
situatie creëren.
Halen en brengen
Wij willen iedereen verwelkomen in de kerstvakantie. Wij volgen in deze tijden het beleid van GGD
Kennemerland en verzoeken u om het protocol te volgen in het geval van beoordeling of uw
kind(eren) wel of niet naar de vakantieopvang mogen. Het testbeleid van kinderen vanaf 7 jaar is
recent aangepast. Het beleid dat wij momenteel hanteren zal ook gelden op het moment dat de
vakantieopvang start. Recente aanpassingen van de maatregelen staan op onze website
www.kwakersnest.nl.
Ook wij missen het persoonlijke contact op de groep, en daarmee ook de gezellige ophaalmomenten.
Om de overdracht toch op een goede en gezellige manier te laten plaatsvinden proberen wij de
overdracht door het raam of buiten de deuren te verzorgen. Onze pedagogisch medewerkers zorgen
ervoor dat er altijd voldoende tijd en ruimte is voor een fijne overdracht.
Wij willen u vriendelijk verzoeken de kinderen voor 09.30 uur te brengen zodat we tijdig aan de
activiteiten kunnen beginnen. De kinderen kunnen vanaf 16.30 uur opgehaald worden.
Wij gaan bouwen, knutselen, sporten en heel veel leuke (kerst)spelletjes spelen. Voor sommige
activiteiten wordt sportieve kleding aangeraden. Er staat bij de activiteiten vermeld wat wij die dag
gaan doen.
Het kerstprogramma 2020 met alle activiteiten en ons vaste team van pedagogisch medewerker
vindt u onderstaand. Heeft u nog vragen over het vakantieprogramma? Dan kunt u contact opnemen
met Lisa of Fleur via lisa@kwakersnest.nl of fleur@kwakersnest.nl.
Met sportieve vakantiegroeten en namens alle pedagogisch medewerkers van ’t Kwakersnest,
Loes Holtslag van Westerop
Directrice ’t Kwakersnest

Onze pedagogisch medewerkers op locatie Toermalijn in de Kerstvakantie 2020

Programma Kerstvakantie 2020
Het thema van deze vakantie is ‘Winter’’. Samen met de kinderen zijn de activiteiten bedacht en
onderstaand leest u het dagelijkse programma. Op sommige dagen vragen we sportkleding mee te
nemen.
Maandag 21 december
- Kerstkaarten maken
Wij starten de kerstvakantie gezellig binnen en starten
creatief door met het thema ‘Winter’ aan de slag te
gaan. Bij kerst hoort een mooie kaart en daarom gaan
wij deze eerst zelf in elkaar knutselen, met een mooie
boodschap.

- Kerstkaarten bezorgen
Na de lunch gaan wij lekker naar buiten en gaan
buurtbewoners blij maken met een mooie
kerstboodschap. Een gedeelte van de eigen creaties
gaat natuurlijk mee naar huis.

Dinsdag 22 december
- Kerst knutselen
Ook deze dag starten wij weer lekker creatief in de ochtend en gaan kerst knutselen. Dit is wat we
onder andere gaan maken 😊

- Kerstgymmen
Na de lunch gaan wij sportief aan de slag en
duiken de gymzaal in. Wie doet er mee met
kerstbomenestafette, Rendier kom uit je bed,
kerstmutsje leggen en kerstbomenrace?

Donderdag 24 december
- Spelletjes maken
De laatste dag voordat de kerstdagen starten gaan wij zelf kerstspelletjes maken.

- Kerst lunch
Kerst en lekker eten gaan hand in hand. Daarom maken de medewerkers een heerlijke kerstlunch
voor de kinderen. Uiteraard volgens de maatregelen.
- Spelletjesmiddag
Op de dag voor kerst is er niets gezelligers dan een spelletjesmiddag. Deze middag, voor kerstavond,
sluiten wij gezellig af met verschillende spelletjes. Onder andere met onze zelfgemaakte
sneeuwballen gooien natuurlijk 👍🏻

