
Yes, het is  
Kerstvakantie!
Dat gaan we 

vieren!
27 dec 2021 - 7 januari 2022

We gaan deze vakantie 
verschillende leuke activiteiten 

doen, die aansluiten bij de 
leeftijd en behoefte van de 

kinderen. Doe jij met ons mee?
Bekijk de activiteiten op de 

volgende pagina.

Beste ouders van IKC Tuindorp,    

Geef uw kind iedere dag een rugzakje mee met daarin een bidon, 
en een warme jas/regenjas (afhankelijk van het weer)! Het eten 
wordt door ons verzorgd. De activiteiten zijn altijd onder 
voorbehoud van het weer, kindaantal en personeel.

Wij vragen u om uw kind(eren) voor half 10 te brengen i.v.m. 
vertrektijd uitjes. De uitstapjes zijn o.v.b. van eventuele nieuwe 
covid -maatregelen.

Heel veel plezier voor de kids en een fijne vakantie gewenst!

Groetjes team BSO IKC Tuindorp

Kerstvakantie pret 2021 
BSO IKC Tuindorp (4-7 jaar)

BELANGRIJK →



Maandag 27-12-2021

Het is de eerste dag van de vakantie
Miriam van de Toren van Klinker komt een 

natuuractiviteit met ons doen. In de middag 
gaan wij Sushi maken….mjammie mjammie;)

Dinsdag 28-12-2021

Vandaag een spectaculaire dag! 
We gaan een balletje slaan bij de 
‘glow in the dark’ minigolfbaan.

Woensdag 29-12-2021
Vandaag hebben we sport en 
speldag in de gymzaal. We 

gaan kickboksen, yoga 
en spelletjes doen. In de 

middag gaan wij 
cupcakes bakken en 

versieren. Dat wordt weer 
smullen!

Kerstvakantie Pret Week 1

Donderdag 30-12-2021

Vandaag gaan we jullie schminken! 
Wie is jouw held of wie vind jij cool?  

In de middag gaan we een film kijken 
met popcorn.

Vrijdag 31-12-2021
Vandaag gaan we naar het 

diereneiland en in de middag 
versieren wij met zijn allen de 

tafel voor een heerlijke high-tea!

Let op: de BSO sluit vandaag 
om 17.00u!!



Maandag 03-01-2021
De beste wensen voor 2022!!

Vandaag hebben wij een nieuwjaarslunch! 
We gaan glazen versieren waarmee wij 

vanmiddag proosten op het nieuwe jaar.  

Dinsdag 04-01-2021
Vandaag komt de liedjestovenaar, 

die ons kennis laat maken met 
muziek van de wereld.

Woensdag 05-01-2021
Wij gaan vandaag met alle 

groepen van de BSO gezellig 
bowlen!

STRIKE!!!

Kerstvakantie pret Week 2

Donderdag 06-01-2021

Vandaag hebben wij een spelletjesdag.
Jullie mogen voor deze keer een eigen 

spelletje mee nemen.
Ook gaan wij pannenkoeken bakken en 

lekker opeten, lekkerrr!

Vrijdag 7-01-2021
Vandaag gaan wij 

appelflappen bakken. Deze 
laatste dag van de vakantie 
maken we extra gezellig met 

een te gekke disco!

Trek je dansschoenen 
maar aan!



Spelregels
+ Voor het aanmelden en afmelden van uw kind gebruikt u de 
Eigen&Wijzer OuderApp.
+ Wanneer u met vakantie gaat meldt u uw kind dan graag zo ruim 
mogelijk van tevoren af in de kalender van de Eigen&Wijzer 
OuderApp of u vraagt direct een ruildag aan. In vakanties bouwt u 
namelijk geen tegoed op. Wel bieden wij de service dat u de niet 
afgenomen dag(en) kunt ruilen binnen dezelfde vakantie (dagdeel 
voor een dagdeel, dag voor een dag). Aangezien dit een service 
betreft kunnen wij niet garanderen dat wij beschikbaarheid hebben. 
+ Indien uw kind allergieën heeft, verzoeken wij u dit bij het brengen 
extra door te geven aan de pedagogisch medewerker.
+ Indien andere kleding is vereist voor een activiteit, dan staat dit 
vermeld bij de  activiteit.
+ Indien uw kind klachten heeft, volgt u dan de Beslisboom 
Neusverkoudheid op onze website om te zien of uw kind naar de 
BSO mag komen. 

Goed om te weten:
+ Wij stellen hoge eisen aan de veiligheid van de kinderen tijdens onze activiteiten. 

(professionele begeleiding, hygiëne, ...). Ook in de vakantie gelden de richtlijnen 

van het RIVM. Uitjes zijn alleen mogelijk als dat toegestaan blijft.

+ De activiteiten op de dag kunnen afwijken als gevolg van onvoorziene 

omstandigheden (weer, personeel, kinderen, corona, ...).

AANMELDEN VIA DE OUDERAPP
 
Hoe meld ik mijn kind(eren) aan voor opvang in de vakantie? Hoe 
vraag ik een ruiling aan? Bekijk de handleiding op onze website:

www.eigen-en-wijzer.nl/ouderapp-handleiding-vakantiedagen-a
anvragen/

BSO IKC Tuindorp
Kometensingel 52
1033 BW Amsterdam
BSO 06-21310730
Kantoor 035-5826035

http://www.eigen-en-wijzer.nl/ouderapp-handleiding-vakantiedagen-aanvragen/
http://www.eigen-en-wijzer.nl/ouderapp-handleiding-vakantiedagen-aanvragen/

