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Beste ouder(s),
Al meer dan één jaar hebben wij weinig activiteiten kunnen aanbieden buiten de
deuren van 't Kwakersnest. Dit jaar komt daar verandering in. In de zomer van 2021
willen wij de kinderen uitdagen met water-, sport- en spelactiviteiten. En natuurlijk
een te gekke zomervakantie bezorgen. Dit wordt uiteraard georganiseerd met
inachtneming van de corona- en veiligheidsmaatregelen. In dit programma leest u
meer over zomerprogramma van 2021.

THEMA - IN THE SUMMERTIME

De zomervakantie start op maandag 12 juli en eindigt op vrijdag 20 augustus. In deze
zes weken gaan wij in het thema 'In the Summertime' toffe en uitdagende activiteiten
organiseren voor de kinderen.
De kinderopvang wordt in de vakantie geboden op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Op woensdagen zijn wij gesloten.

ACTIVITEITEN BUITENSHUIS

Door de maatregelen hebben wij afgelopen jaar weinig activiteiten buitenshuis georganiseerd.
Met de versoepelingen en de heropening van de buitenschoolse opvang trekken wij er deze
zomer weer op uit. Zoals u gewend bent worden de kinderen naar leeftijd in de vaste
stamgroep ingedeeld, en worden zij opgevangen door ons vaste team van pedagogisch
medewerkers.
Deze zomer worden bepaalde activiteiten op basis van leeftijdsgroepen georganiseerd.
Op locatie wordt onderscheid gemaakt in twee groepen. Kinderen tot en met 7 jaar vormen de
onderbouwgroep. Kinderen vanaf 8 jaar vormen de bovenbouwgroep.

WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA?

Scouting Wia Waha
Ook dit jaar trekken wij eropuit naar scouting Wia Waha in Velsen-Zuid. Elk jaar gaan wij
survivallen, boomhutten bouwen, marshmellows roosteren en vlaggenroof spelen in de bossen
van Velserbeek. Wie wordt dit jaar de nieuwe Freek Vonk? In week 1 en week 6 verblijven alle
BSO-locaties op scouting Wia Waha.
Surfcamp
Nog meer uitdaging! Samen met Surfschool Castricum organiseert kinderopvang ’t
Kwakersnest in de zomer van 2021 meerdere Surfcamps. Wij trekken erop uit naar het strand
van Castricum. Samen met de Surfschool is een uitdagend en tof zomerprogramma
ontwikkeld om de oudere kinderen op een veilige verantwoorde manier uit te dagen. Kinderen
vanaf 8 jaar kunnen deelnemen aan de surfcampdagen. Dit in verband met de veiligheid tijdens
de surf- en strandactiviteiten.
Survival en Waterpret
Uiteraard hebben wij voor de andere kinderen tot en met 7 jaar ook een geweldig
zomerprogramma met meer uitdaging. Wij gaan naar de Veilige Haven, en hebben in de regio
Waterfun en Survival dagen. Voor ieder wat wils deze zomer.
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LOCATIES

Deze zomer bieden wij op meerdere locaties de kinderopvang aan.
BSO Westbroek biedt opvang voor BSO Westbroek en BSO Rozenbeek
BSO Toermalijn biedt opvang voor BSO Toermalijn en BSO Origon
Scouting Wia Waha biedt opvang voor alle BSO-locaties
BSO Westbroek
BSO Rozenbeek
BSO Toermalijn
BSO Origon
Surfschool Castricum
(Ouders van kinderen vanaf 8 jaar ontvangen hierover meer informatie)

VEILIGHEID EN MAATREGELEN

Deze zomer bieden wij op meerdere locaties de kinderopvang aan. Sinds de heropening
van de buitenschoolse opvang is het veiligheidsbeleid gewijzigd. Wij verzoeken u ons
Protocol Kinderopvang door te lezen zodat u op de hoogte bent van de maatregelen en
geldende Beslisboom kinderen neusverkouden 0 t/m 12 jaar.
Waar houden wij rekening mee?
Sinds de volledige heropening van de buitenschoolse opvang is voor elke BSO-locatie
een locatie specifiek plan opgesteld. Per BSO-locatie wordt gewerkt met aanpassingen
om een veilige en verantwoorde situatie te creëren voor de kinderen, ouder(s) en
pedagogisch medewerkers. Deze aanpassingen gelden ook wanneer de opvang
plaatsvindt bij de Scouting Wia Waha, Surfschool Castricum of elders.
Ons vaste team zal de vakantieopvang verzorgen. De kinderen zitten ook tijdens de
vakantieopvang in hun vaste stamgroep. De kinderen nemen gezamenlijk deel aan de
activiteiten per stamgroep. Daarnaast wordt bij de groepssamenstelling zoveel mogelijk
rekening gehouden met de school waar uw kind(eren) op zitten. Tijdens de vakantie eten
en drinken wij met onze eigen groep. Binnen zijn verschillende ruimtes om de groepen
gescheiden te houden. En handen wassen doen wij natuurlijk meerdere malen per dag.

AFMELDEN

Wilt u geen gebruik maken van één of meerder dagen in de vakantieopvang? Dan verzoeken
wij u uw kind(eren) af te melden via MyChapp. Dit kan vanaf heden.
Wilt u op de dag zelf afmelden? Dan graag afmelden vóór 09:30 uur. Wij starten met onze
activiteiten om 9:30 uur. Wanneer wij activiteiten buitenshuis hebben willen wij graag op tijd
met de kinderen naar locatie. Wij vertrekken op een aantal dagen om 09:30 uur.

EXTRA KLEDING

Deze zomer gaan wij flink op avontuur. En daar hoort water en vies worden bij. Wilt u ervoor
zorgdragen dat de kinderen dichte schoenen dragen? Op deze manier kan veilig worden
deelgenomen aan alle activiteiten. De kinderen kunnen dan op een veilige manier vrij spelen.
Ook verzoeken wij u de kinderen een setje droge kleding, handdoek en eventueel zonnebrand
mee te geven indien specifieke zonnebrand gewenst is.
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SCOUTING WIA WAHA

In de bossen van Velserbeek gaan wij op avontuur bij scouting Wia Waha. Wij zijn blij ook
dit jaar alle kinderen te mogen ontvangen op scouting Wia Waha. In week 1 en week 6 vindt
de opvang plaats bij de scouting voor alle BSO-locaties. De kinderen dienen bij de Wia
Waha te worden gebracht en worden opgehaald. De activiteiten bij de Wia Waha starten om
09:30 uur. Vanaf 16:30 uur kunnen de kinderen worden opgehaald.
Adres Scouting Wia Waha
Bosweg 2, 1981LZ Velsen-Zuid
Het clubhuis staat in het bos van Velserbeek. Komt u met de auto? Dan is het handig om de
auto te parkeren aan het einde van de Verloren van Themaatlaan. Loop vervolgens het
bospad/fietspad in. Na ongeveer 200 meter bevindt het clubhuis zich rechts.

Data

Alle BSO locaties

Alle BSO locaties

Ma 12 juli

Scouting

Scouting

Di 13 juli

Scouting

Data

Alle BSO locaties

Alle BSO locaties

Ma 16 aug

Scouting

Scouting

Di 17 aug

Scouting

Scouting

Do 19 aug

Scouting

Scouting

Vr 20 aug

Scouting

Scouting

Scouting

Do 15 juli

Scouting

Scouting

Vr 16 juli

Westbroek

Westbroek

SCOUTING WIA WAHA

LET OP: Op vrijdag 16 juli vindt de vakantie opvang plaats op BSO de Westbroek.
Op vrijdag 20 augustus vindt de vakantie opvang plaats op Scouting Wia Waha.
Bij scouting Wia Waha nemen wij als organisatie maatregelen met betrekking tot het
coronavirus. Wij volgen hierin het beleid en de geldende beslisboom van de GGD
Kennemerland. Het beleid dat de afgelopen periode is aangehouden op de BSO-locaties zal
op de scouting ook gelden. Er is voldoende ruimte en tijd voor een persoonlijke overdracht.

KLEDING

Scouting Wia Waha ligt in het bos. De kinderen kunnen vrij spelen in een afgezet gebied
waar de pedagogisch medewerkers ten alle tijde aanwezig zijn. Door alle spelactiviteiten is
het belangrijk dat de kinderen hiervoor de juiste kleding en schoenen dragen. Wij willen u
vragen om elke dag dichte schoenen te laten dragen of mee te nemen. Ook raden wij aan
om een extra setje kleding, handdoek en eventueel zonnebrand mee te geven. Op deze
manier is uw kind altijd beschermd. Bij thuiskomst adviseren wij u uw kind(eren) te
controleren op teken.

BSO WESTBROEK - WEEK 2 T/M WEEK 5
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De vakantieopvang voor BSO Westbroek en BSO Rozenbeek vindt plaats op BSO de Westbroek.
Data

BSO Westbroek

BSO Rozenbeek

Week 2

Westbroek

Westbroek

Week 3

Westbroek

Westbroek

Week 4

Westbroek

Westbroek

Week 5

Westbroek

Westbroek

Op woensdagen zijn wij gesloten.
Wij zijn aanwezig vanaf 07:00 uur.
Vanaf 16:30 uur kunnen de kinderen
worden opgehaald.

BSO WESTBROEK

CONTACT

De ingang is aan de zijkant van ons BSOlokaal. Hier ontvangen wij u graag, en
vertellen aan het einde van de dag wat wij
allemaal hebben beleefd.

Locatie telefoon Westbroek 06-20345834
Locatie telefoon Rozenbeek 06-17075075

Platbodem 201
1991 NN Velserbroek

In de vakantie zijn wij telefonisch
bereikbaar via onze locatie telefoons:

BSO TOERMALIJN - WEEK 2 T/M WEEK 5

De vakantieopvang voor BSO Toermalijn en BSO Origon vindt plaats op BSO de Toermalijn.

LET OP: Op vrijdagen vindt de opvang
plaats op BSO de Westbroek
Op woensdagen zijn wij gesloten.
Wij zijn aanwezig vanaf 07:30 uur.
Vanaf 16:30 uur kunnen de kinderen
worden opgehaald.

Data

BSO Toermalijn

BSO Origon

Week 2

Toermalijn

Toermalijn

Week 3

Toermalijn

Toermalijn

Week 4

Toermalijn

Toermalijn

Week 5

Toermalijn

Toermalijn

BSO TOERMALIJN

CONTACT

De ingang is aan de zijkant van ons lokaal
ingang van het Heuveltje.

Locatie telefoon Toermalijn 06-19641477
Locatie telefoon Origon 06-47147429

Driehuizerkerkweg 121
1985HB Driehuis

In de vakantie zijn wij telefonisch
bereikbaar via onze locatie telefoons:

Ons team van pedagogisch medewerkers verzorgt de vakantieopvang. Heeft u vragen hebben over
het vakantieprogramma, de activiteiten of zou u graag iets willen inbrengen? Dat horen wij graag.
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne zomer.
Met vriendelijke groet,
Lisa Holtslag en Rosita Antonisse
lisa@kwakersnest.nl
06 - 46 63 67 56

administratie@kwakersnest.nl
023 - 576 99 51
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WEEK 1 - SCOUTING WIA WAHA

Scouting Wia Waha week 1 (12 juli t/m 15 juli). Let op: op vrijdag 16 juli vindt de opvang plaats
op BSO Westbroek. Wilt u letten op de kleding? Graag dichte schoenen, een setje droge
kleding, handdoek en vergeet de zonnebrand niet.

MAANDAG 12 JULI - SCOUTING WIA WAHA
GEBIED VERKENNEN - SPEURTOCHT
Eerst gaan wij de bossen verkennen en het gebied onderzoeken. Onderweg zijn er
opdrachten die kunnen worden uitgevoerd. Op die manier leren wij het bos goed kennen

WATER ESTAFETTE
Wie kan het meest water bewaren bij de waterestafette? En wie wordt er kletsnat?
Een leuke en gezellige run met waterspelletjes.

DINSDAG 13 JULI - SCOUTING WIA WAHA
VLAGGENROOF

VERSTOPPERTJE IN DE BOSSEN

Met twee teams spelen wij vlaggenroof.
Welk team verovert als eerste de vlag?

Wat is er leuker dan verstoppertje spelen in
het bos? Freek Vonk is de tikker. En de rest
mag zich verstoppen als 'dieren' in de
bossen.

DONDERDAG 15 JULI - SCOUTING WIA WAHA
HUTTEN BOUWEN
Een activiteit waarin de kinderen leren samenwerken, bouwen en ontdekken hoe zij een
mooie grote hut kunnen maken. Wie haalt het hout en de touwen? Wie kan er goed
knopen leggen?

KAMPVUUR VOORBEREIDEN
De kinderen leren wat er nodig is om een kampvuur te maken. Op welke manieren kan dat?
Eerst hout verzamelen en dan stoken! Uiteraard stoken enkel onze medewerkers het vuur op.

MARSMELLOWS ROOSTEREN
Om de dag af te sluiten eten wij zelf geroosterde marshmellows.

VRIJDAG 16 JULI - BSO WESTBROEK
WIE IS DE MOL?
Ken je Wie is de Mol van televisie? Dat spel gaan wij spelen op BSO Westbroek.
Gedurende de dag worden verschillende spellen gespeeld waarmee de kinderen 'geld'
kunnen verdienen. Aan het einde van alle spellen wordt gekeken wie er goed heeft opgelet
en wie kan 'raden' wie de mol is.
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WEEK 2 - BSO WESTBROEK & BSO TOERMALIJN

In week 2 (19 juli t/m 23 juli) vindt de opvang op de Westbroek en de Toermalijn plaats.
Wilt u letten op de kleding? Graag dichte schoenen, een setje droge kleding, handdoek en
vergeet de zonnebrand niet.

MAANDAG 19 JULI
WATERFUN DAG
Wij trekken erop uit en gaan op de schoolpleinen of in de buurt een mooie plek vinden waar
we de week aftrappen met een waterfundag.
Neem dichte schoenen mee, een setje droge kleding en vergeet de zonnebrand niet.

DINSDAG 20 JULI
VEILIGE HAVEN
Met alle kinderen gaan wij naar speeltuin de Veilige Haven. BSO Westbroek en BSO
Toermalijn ontmoeten elkaar daar. De kinderen kunnen fijn weer met z'n allen buiten spelen.
De kinderen dienen uiterlijk voor 09:30 uur op de BSO-locatie worden gebracht.

DONDERDAG 22 JULI
SURVIVAL SPELLETJESDAG
Vandaag hebben wij een sport- en spelletjesdag op het programma. Er is een vol programma
met allerlei toffe en uitdagende spellen voor de kinderen.

VRIJDAG 23 JULI
SUMMERPARTY
Vandaag is het feest! Wij organiseren de hele dag feestacitivteiten met Hoola Hoop,
Hawaii party, cocktails maken en nog veel meer.

SURFCAMP BOVENBOUW - SURFSCHOOL CASTRICUM
Deze week zijn de surfcampdagen op maandag, dinsdag en donderdag.
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WEEK 3 - BSO WESTBROEK & BSO TOERMALIJN

In week 3 (26 juli t/m 30 juli) vindt de opvang op de Westbroek en de Toermalijn plaats.
Wilt u letten op de kleding? Graag dichte schoenen, een setje droge kleding, handdoek en
vergeet de zonnebrand niet.

MAANDAG 26 JULI
SPEURTOCHT IN DE NATUUR
Wij trekken erop uit en gaan op zoektocht in de natuur. Deze locatie zal dicht in de buurt van
de BSO-locatie zijn.

DINSDAG 27 JULI
SPORT EN SPEL DAG
Een gezellige, zomerse spelletjesdag waarin iedereen mee kan doen. Binnen en buiten
worden diverse sporten en spellen uitgezet waar de kinderen aan kunnen meedoen.

DONDERDAG 29 JULI
ZOMERSE FREUBELDAG
Freubelen in de zomer. Wat we gaan doen? Dat is nog een verrassing. Maar het wordt
gezellig en we dagen jullie allemaal uit om mee te doen......

VRIJDAG 30 JULI
BOUWWEDSTRIJD EN BEAUTY DAG
We houden een echte bouwwedstrijd vandaag. En na inspanning komt ontspanning met
een beauty en wellness dag..... zijn jullie ook al benieuwd?

VAKANTIE - BUITENSCHOOLSE OPVANG

WEEK 4 - BSO WESTBROEK & BSO TOERMALIJN

In week 4 (2 augustus t/m 6 augustus) vindt de opvang op de Westbroek en de Toermalijn
plaats. Wilt u letten op de kleding? Graag dichte schoenen, een setje droge kleding, handdoek
en vergeet de zonnebrand niet.

MAANDAG 2 AUGUSTUS
ZOMERSE FREUBELDAG
Freubelen in de zomer. Wat we gaan doen? Dat is nog een verrassing. Maar het wordt
gezellig en we dagen jullie allemaal uit om mee te doen......

DINSDAG 3 AUGUSTUS
SPEURTOCHT IN DE NATUUR
Wij trekken erop uit en gaan op zoektocht in de natuur. Deze locatie zal dicht in de buurt van
de BSO-locatie zijn.

DONDERDAG 5 AUGUSTUS
BOUWWEDSTRIJD EN BEAUTY DAG
We houden een echte bouwwedstrijd vandaag. En na inspanning komt ontspanning met
een beauty en wellness dag..... zijn jullie ook al benieuwd?

VRIJDAG 6 AUGUSTUS
SPORT EN SPEL DAG
Een gezellige, zomerse spelletjesdag waarin iedereen mee kan doen. Binnen en buiten
worden diverse sporten en spellen uitgezet waar de kinderen aan kunnen meedoen.

VAKANTIE - BUITENSCHOOLSE OPVANG

WEEK 5 - BSO WESTBROEK & BSO TOERMALIJN

In week 5 (9 augustus t/m 13 augustus) vindt de opvang op de Westbroek en de Toermalijn
plaats. Wilt u letten op de kleding? Graag dichte schoenen, een setje droge kleding, handdoek
en vergeet de zonnebrand niet.

MAANDAG 9 AUGUSTUS
WATERFUN DAG
Wij trekken erop uit en gaan op de schoolpleinen of in de buurt een mooie plek vinden waar we de
week aftrappen met een waterfundag.

DINSDAG 10 AUGUSTUS
VEILIGE HAVEN
Met alle kinderen gaan wij naar speeltuin de Veilige Haven. BSO Westbroek en BSO
Toermalijn ontmoeten elkaar daar. De kinderen kunnen fijn weer met z'n allen buiten spelen.

DONDERDAG 12 AUGUSTUS
SUMMERPARTY
Vandaag is het feest! Wij organiseren de hele dag feestacitivteiten met Hoola Hoop,
Hawaii party, cocktails maken en nog veel meer.

VRIJDAG 13 AUGUSTUS
SURVIVAL SPELLETJESDAG
Vandaag hebben wij een sport- en spelletjesdag op het programma. We hebben een vol
programma met allerlei toffe en uitdagende spellen voor de kinderen.

SURFCAMP BOVENBOUW - SURFSCHOOL CASTRICUM
Deze week zijn de surfcampdagen op maandag, dinsdag en donderdag.
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WEEK 6 - SCOUTING WIA WAHA

Scouting Wia Waha week 6 (16 augustus t/m 20 augustus).
Neem dichte schoenen mee, een setje droge kleding en vergeet de zonnebrand niet.

MAANDAG 16 AUGUSTUS - SCOUTING WIA WAHA
GEBIED VERKENNEN - SPEURTOCHT
Eerst gaan we de bossen in en deze verkennen. Onderweg gaan we op zoek naar
opdrachten die we kunnen uitvoeren.

WIE IS DE MOL?
Ken je Wie is de Mol van televisie? Dat spel gaan wij spelen in de bossen. Gedurende de
dag worden verschillende spellen gespeeld waarmee de kinderen 'geld' kunnen verdienen.
Aan het einde van alle spellen wordt gekeken wie er goed heeft opgelet en wie kan 'raden'
wie de mol is.

DINSDAG 17 AUGUSTUS - SCOUTING WIA WAHA
HUTTEN BOUWEN
Een activiteit waarin de kinderen leren samenwerken, bouwen en ontdekken hoe zij een
mooie grote hut kunnen maken. Wie haalt het hout en de touwen? Wie kan er goed
knopen leggen?

KAMPVUUR VOORBEREIDEN
De kinderen leren wat er nodig is om vuur te maken. Op welke manieren kan dat? Ook
gaan wij hout verzamelen met z'n allen.

MARSMELLOWS ROOSTEREN
Om de dag af te sluiten smullen we van zelf geroosterde marshmellows.

DONDERDAG 19 AUGUSTUS - SCOUTING WIA WAHA
VLAGGENROOF

VERSTOPPERTJE IN DE BOSSEN

Met twee teams spelen wij vlaggenroof.
Welk team verovert als eerste de vlag?

Wat is er leuker dan verstoppertje spelen i
het bos? Freek Vonk is de tikker. En de rest
mag zich verstoppen als 'dieren' in de
bossen.

VRIJDAG 20 AUGUSTUS - SCOUTING WIA WAHA
WATER ESTAFETTE
Wie kan het meest water bewaren bij de waterestafette? En wie wordt er kletsnet?
Een leuke en gezellige run met waterspelletjes.

