PROGRAMMA
Kerstvakantie Sam&billy
Maandag 27 december t/m vrijdag 10 januari

Billy’s Waanzinnige Winter
De dagen worden korter, de nachten kouder. Veel mensen steken vaak gezellig de kaarsjes
aan en branden de open haard. De komende kerstvakantie stappen we samen met Billy in de
waanzinnige wereld van de winter.
Met de kinderen stil staan bij het seizoen is leuk en kan zelfs ook leerzaam zijn. Hoewel Kerst
en winter vaak over 1 kam geschoren worden, is de winter uiteraard veel meer dan alleen
maar Kerst hierdoor staat deze vakantie de winter centraal.
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Kerstvakantie Sam&billy
We zullen winterse dingen knutselen, welke winterse gerechten kennen wij eigenlijk en
kunnen we deze samen maken. Het gebeurt niet vaak maar we hopen er op, dus als er
sneeuw ligt dan snel onze dikke wanten en warme jas aan, de muts op, sjaal om en samen
naar buiten om mooie herinneringen te maken van deze winterse dagen. Samen
sneeuwpoppen maken, iglo's bouwen, sneeuwspellen. Pas op die verdwaalde sneeuwbal!!
Wie wij niet meer spreken, wensen wij vast hele fijne feestdagen,
en een heel mooi en gezond 2022
Groepsindeling
In de ochtend kunt u uw kind(eren), maandag, dinsdag en donderdag, op de reguliere
vakantie BSO-groep brengen op:
Groep blauw en geel: kinderen van Sam&billy
Groep groen: kinderen van Sam&ronja en BSO de Rank
Groep rood: kinderen van 8+ Sam&billy, Sam&ronja en BSO de Rank
De opvang op woensdag en vrijdag vindt plaats op groep geel.
Voor de 8+ kinderen is het wenselijk dat zij op de fiets komen. Dit vanwege de planning
waarbij we soms ook uitwijken naar andere locaties. 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
Email: 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.
Voor ruilingen (geen garantie) in de vakantie kunt u mailen met bso.billy@samenko.nl

