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Belangrijke data:
10 juli
17 & 18 augustus
18 augusutus
2 en 3 september
3 september

Nieuwsbrief juli
In deze extra nieuwsbrief praktische
informatie en het programma voor de
zomervakantie 2017.

Begin zomervakantie
ZieZoo kamp
ZieZoo familie BBQ
Bieslanddagen
ZieZoo Kidsrun (onderdeel van
Oostland halve marathon)

Zomervakantie Spelregels
Brengen en halen
Tijdens vakantiedagen gaan wij vaak op pad. Om tijdig te kunnen vertrekken verzoeken wij u uw
kind(eren) uiterlijk 9 uur bij ons te brengen. Ophalen kan op vakantiedagen vanaf 17.00 uur.
Aanmelden
Voor de vakantie is het heel prettig om te weten hoeveel kinderen er komen. Heeft u uw kind nog niet
aangemeld voor de dagen dat uw kind bij ons komt, wilt u dat dan a.u.b. alsnog via de ouderportal doen?
Afmelden
Indien uw kind op een aangemelde dag toch niet komt, wilt u ons dat dan even tijdig berichten? Liefst 2
dagen van te voren i.v.m. onze planning. Dit kan via de ouderportal of telefonisch.
Communicatie
Als wij op pad zijn, nemen wij een mobiel mee en is onze telefoon doorgeschakeld. Misschien nemen wij
even niet op omdat wij met de kinderen bezig zijn. Spreek dan de voicemail in. Houdt u er rekening mee
dat wij onze e-mail tijdens deze periode niet dagelijks checken. Berichten op kortere termijn dan een week
dus graag telefonisch of persoonlijk doorgeven. Zie bovenaan voor alle gegevens.

Gegevens controleren
Wilt u voor aanvang van de zomervakantie in de ouderportal controleren of wij over uw juiste mobiele
telefoonnummer beschikken. Dit is het nummer waar wij u op kunnen bereiken als uw kind bij ons is.

Mee te nemen
Om goed mee te kunnen doen met het zomerprogramma vragen wij uw kind(eren) mee te geven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rugzakje (of draagtas) met naam
Broodtrommeltje (als we op pad gaan maken we een lunchpakket)
Lege drinkbeker (deze vullen wij met water)
Sportkleding en –schoenen als er sportieve activiteiten op het programma staan
Zwemkleding en handdoek, waterschoenen (ook jonge kinderen zonder zwemdiploma, we gaan dan
spetteren, niet zwemmen)
Eigen zonnebrand GRAAG THUIS VOORAF INSMEREN
Pet tegen de zon
Indien gevoelig voor zon: t-shirt voor tijdens zwemmen
Schoenen om te spelen en wandelen (indien slippers aan, dan wandelschoenen meegeven)
Reservekleding (indien kleding nat wordt of igv “ongelukjes”)
Regenkleding afh. van weersomstandigheden
Indien nodig medicijnen met instructie

Wij gaan de zomervakantie lekker buiten spelen. Wij houden rekening met de zon maar smeert u a.u.b. uw
kind thuis alvast in met zonnebrand. Dat doen wij dan overdag. Smeert u ’s avonds mogelijk nog met after
sun. Houdt rekening dat de kleding vies of nat kan worden. Dus graag geschikte kleding aan. Controleer uw
kind ’s avonds ook op tekenbeten, vooral als wij in het bos zijn geweest. In de vakantie zullen wij veel op
pad zijn, soms ook met onze schoolbus. Is uw kind wagenziek, laat ons dat dan even vooraf weten.

Thema’s zomervakantie
Hoe ziet een zomervakantie bij ZieZoo er uit? Welnu, we maken er in de eerste plaats hele gezellige dagen
van! En lekker ontspannen. De kinderen hoeven immers niet naar school, dus hebben we alle tijd. We
gaan veel op pad. Dat doen we soms met onze schoolbus. Als we weggaan, maken we eerst een
lunchpakket en we nemen voldoende drinken mee. De kinderen hebben hun eigen rugzakje of tas. Lees
goed wat de kinderen mee moeten nemen. Er is voldoende leiding en de kinderen krijgen een
veiligheidspolsbandje om. Op dagen dat we weinig kinderen hebben, of omdat het gewoon gezelliger is,
zoeken we onze collega’s op voor nog wat meer vriendjes. Soms maken we dan gebruik van de andere
locaties van ZieZoo (die weer hun specifieke faciliteiten hebben) of soms gaan we met z’n allen op pad.
Ons programma zomervakantie kent 5 thema’s. Aan de kleur van het dagprogramma kunt u zien welk
thema die dag heeft. Het thema verschuift over de verschillende weekdagen voor variatie. We zorgen elke
dag voor een nieuwe activiteit, waarbij er voldoende tijd is voor vrij spelen.

THEMA’S
sport en spel
strand of zand
het bos
de polder
kunst en cultuur

ZieZoo’s Zes Zinderende
Zomerweken
10 juli – 18 augustus 2017

Week
28

maandag 10-07

dinsdag 11-07

Een hut maken

FC Kicken
Hoe sportief
zijn jullie met
de bal?
Vandaag
leren we wat
nieuwe
vaardigheden
van het
voetbalspel.

De kinderen
gaan leren om
een hut te
maken in het
bos.

Oude Kleding
aan of mee

Sportkleding
aan of mee

woensdag 12-07
Zomers picknicken
aan het water
Onze lunch maken
we vandaag zelf.
Lekker broodjes
smeren en
groente snijden. In
de Delftse Hout
zullen we met ons
picknickkleed
neerstrijken.

donderdag 13-07
Strand jutters

Vandaag lopen we
als echte jutters
rond op het
strand. We
verzamelen
spullen en maken
er iets unieks van.
Badkleding/hand
doek en
zonnebrand mee.
Buitenspeelkleding (evt pet of hoed
aan
mee)

vrijdag 14-07
ZieZoo
Survival

Rennen,
klimmen,
kruipen en
springen, lukt
het jou om
schoon te
blijven?

Oude/sport
kleding aan of
mee.

Week
29

maandag 17-07
Bootwerkers
Van kosteloos
materiaal
maken wij onze
eigen boot.
En natuurlijk zal
de drijftest niet
ontbreken

Week
30

maandag 24-07
Dier en
manieren
Bezoekje aan
de kinderboerderij.
Weet jij wat
een dier eet?
En poept een
dier het ook
weer uit?
Als echte
dieren-experts
gaan wij
vanavond naar
huis.

Oude kleding

dinsdag 18-07
Bieslandse
Bos
We gaan op
avontuur het
bos in.
Klimmen,
klauteren en
ontdekken.

woensdag 19-07

Oude kleding
aan of mee

Evt handdoek en
badkleding mee

dinsdag 25-07
Waterestafette
Rondrennen
met water en
gekste
opdrachten
uitvoeren.
Vandaag
houden we
het niet
droog.

Evt handdoek
en badkleding
mee

donderdag 20-07
Dans muziek en
toneel
We maken onze
eigen voorsteling.

vrijdag 21-07

woensdag 26-07

donderdag 27-07

vrijdag 28-07

Sprookjesboom
Zoek de grootste
boom van het bos
en laat de fantasie
zijn werk doen!

Sportdag
Op de buiten
locatie van Delft
wordt een heuse
sportdag
georganiseerd.

Villa Zebra
We gaan als
een echte
uitvinder
proefjes doen
in het LAB.

Waterspelletjes
Vandaag staat in
het teken van
waterspelletjes,
welke spellen
hebben jullie in
gedachten?

Sportkleding aan
of mee

Modderdag
Beleef
modder, we
gaan
bijvoorbeeld
lekker glijden
over de
modderbaan.
Oude kleding
aan of mee.

Week
31

maandag 31-07
In de buurt
We gaan op
bezoek bij de
buren.
Het is nog even
een verassing
wat we gaan
doen. ☺

Week
32

maandag 07-08
Korfbal en
meer
Leer de
beginselen van
korfbal op het
terrein van een
korfbalvereniging.
Maar er komen
ook nog andere
leuke spellen
aan bod
Sportkleding
aan of mee.

dinsdag 01-08
Tuin van
Floddertje
Natuurspeeltuin. We gaan
ontdekken in
de natuurspeeltuin, ga
er maar van
uit dat je als
een echt
Floddertje
thuis komt.
Oude kleding
aan of mee

woensdag 02-08
Onder water
kijken
Hoe ziet jouw
onderwaterwereld
er uit? Vandaag
gaan we het
namaken.

donderdag 03-08

vrijdag 04-08

Bostocht
De kinderen gaan
een speurtocht
doen in het bos

Atletiek
Rennen,
springen en
behendig
doen. Dat
komt allemaal
te pas bij de
atletiekspellen
van vandaag

Oude kleding aan
of mee.

Sportkleding
aan of mee.

dinsdag 08-08
Delft en
cultuur
We gaan in
delft opzoek
naar kunst en
cultuur

woensdag 09-08
Groene
speeltuinen
We gaan opzoek
naar groene
speeltuinen in de
omgeving. Weet jij
een leuke te
vinden?

donderdag 10-08
Zandkastelen
bouwen
Wie bouwt het
grootste
zandkasteel?
Bij de Dobbeplas
gaan we dit
ondervinden.

vrijdag 11-08

Oude kleding aan
of mee.

Badkleding en
handdoek mee.

Oude kleding
aan of mee

Ridderbos
In het
Ridderbos in
Zoetermeer
gaan we op
een echt
avontuur door
de natuur!

Week
33
maandag 14-08

dinsdag 15-08

Kriebelbeestjes
Met
zoekkaarten
gaan we de
natuur in
kriebelbeestjes
zoeken.

Hockeyclub
Op het
programma
staat het
populaire
hockey.

Oude kleding
aan of mee.

Sportkleding
aan of mee.

woensdag 16-08
Dag op de
boerderij
We gaan op
bezoek bij de
boerderij. En doen
leuke Hollandse
spelletjes

donderdag 17-08

vrijdag 18-08

Pret met pasta
Wist je dat je met
pasta heel veel
kanten op kan?
Een lekkere
zomerse pasta
salade gaat er vast
wel in nadat wij
mooie creaties
gemaakt hebben.

Kamp
Programma
volgt (graag
aanwezigheid
opgeven voor
17 juli!)

Oude kleding aan
of mee.

Zie ook flyer

volgt

ZieZoo Kamp 17 en 18 augustus + familie BBQ
Op 17 augustus is het kamp voor alle Lynxen en rangers. Op onze buiten locatie in Delft (ZieZoo Delft Buiten,
Schoemakerstraat 340 te Delft). De kinderen starten om 19 uur en gaan gezellig met elkaar eten. Daarna volgt
er natuurlijk nog een avondspel. De kinderen slapen in grote tenten met Leiding en ouders. De volgende dag
18 augustus is er een gezamenlijk ontbijt en vanaf 10 uur sluiten de Kittens aan. Wij verzoeken ouders de
kinderen naar onze buitenlocatie in Delft te brengen.
Kittens die normaal gesproken op vrijdag naar ZieZoo komen, mogen natuurlijk al vanaf 8 uur komen op de
eigen locatie, maar kunnen ook om 10 uur gebracht worden.
Het Kamp wordt op 18 augustus afgesloten met een BBQ waar alle ouders en broertjes en zusjes mogen
aansluiten.
Mocht je willen komen, dan graag opgeven voor 17 juli. Verder informatie volgt nog.

Iedereen die in deze vakantie ook nog weg gaat wensen wij
een fijne vakantie toe! Voor iedereen die gezellig naar ZieZoo
komt, wij hebben er zin in!
Team Nootdorp

