PROGRAMMA
Voorjaarsvakantie Sam&billy
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari

Billy over de kook
Deze week zal Billy de kinderen aanmoedigen tot het ontdekken van en experimenteren met
verschillende ingrediënten en gerechten. Door te kijken, voelen, proeven, ruiken en vooral
ervaren zullen onze koks meer leren over koken&bakken, zullen zij kennis maken met
verschillende smaken en ingrediënten. Spelenderwijs krijgen de kinderen aandacht voor
voedsel en alles wat daarmee te maken heeft.
De kinderen krijgen taakjes die passen bij hun ontwikkeling en leeftijd. Zo willen we de
kinderen leren hoe je veilig moet snijden, hoe je veilig moet bakken en koken, hoe dek je een
tafel en serveer je uit. Daarbij zullen de oudste kinderen zelfstandig bezig gaan om een lunch
te bereiden voor de jongste. Wat heb je dan eigenlijk allemaal nodig? Dit alles doen we altijd
onder begeleiding van de pedagogische medewerkers.
Het bezig zijn in de keuken zal worden afgewisseld met (sport)spelletjes en leuke
knutselopdrachten allen in het thema van koken en bakken.
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Groepsindeling
In de ochtend kunt u uw kind(eren), maandag, dinsdag en donderdag, op de reguliere
vakantie BSO-groep brengen op:
Groep rood en geel: kinderen van Sam&billy
Groep groen: kinderen van Sam&ronja en BSO de Rank
Groep blauw: kinderen van 8+ Sam&billy, Sam&ronja en BSO de Rank
De opvang op woensdag en vrijdag vindt plaats op groep blauw.
Voor de 8+ kinderen is het wenselijk dat zij op de fiets komen. Dit vanwege de planning
waarbij we soms ook uitwijken naar bijvoorbeeld Sam&ronja. Uiteraard zal dit altijd onder
begeleiding zijn van een pedagogisch medewerker.
Adres en contact
Sam&billy bevindt zich aan de achterkant van Basisschool de Vijf-er
Theda Mansholtstraat 1
E. bso.billy@samenko.nl
Telefoonnummers:
Billy geel 06-13208591
Billy blauw 06-22763669
Billy groen 06-54782367
Billy rood 06-29273869
Voor vragen en aanmelden voor de vakantieopvang kun je contact opnemen met onze
afdeling Klantenservice op 0570-857100 of per mail: info@samenko.nl.

