Eigenwijze herfstvakantie

Maandag 21 Oktober
Vandaag brengen wij een bezoek aan Meyendel, hier maken wij een mooie wandeling en zoeken we
herfstspulletjes. We spelen hier en gaan picknicken.

Dinsdag 22 oktober
De kinderen van 4 t/m 6 jaar brengen een bezoek aan Villa Zebra in Rotterdam. Hier bezoeken we
tangram eiland! De kinderen vanaf 7 jaar maken vandaag Robots. In de middag hebben we met alle
kinderen een sport en spel middag met o.a. boter kaas en eieren, voetbowlen en huisje roven.

Natuur:

Vandaag komt Femke Heskes, theaterdocent om samen met ons een natuur-theater-

beleving vorm te geven. In de ochtend gaan we natuurmaterialen zoeken en hiermee kostuums

maken voor ieders personage. Een “personage” kan van alles zijn; een dier, een ding, een mens, een
boom of wat dan ook zijn.

Na een heerlijke lunch gaan we verder en bedenken we met elkaar een mooie voorstelling waarbij
het bos ons decor zal zijn en wij hier deel vanuit maken.

Om 16.30 kunnen ouders en anderen belangstellenden komen kijken naar ons natuurtheater in actie!

Woensdag 23 Oktober
We maken een herfstwandeling in het bos aan de overkant van de Schilp. Hier zoeken we mooie

herfstspulletjes. Onze gevonden schatten gebruiken we bij terugkomst op de Schilp om een mooi
herfststukje te maken. In de middag gaan we sporten en spelen we slagbal.

Donderdag 24 Oktober
De kinderen van 4 t/m 6 jaar gaan naar een theatervoorstelling van de jonge avonturiers. De
kinderen vanaf 7 jaar doen mee met een workshop freerunnen!

Verder gaan de kinderen van 4 t/m 6 jaar creatief aan de slag en maken Herfstlampjes. Ook kunnen
de kinderen sporten hier doen we de sneeuwpopchallenge.
De kinderen vanaf 7 jaar kunnen ook creatief aan de gang gaan en maken Herfstbollen. En kunnen zij
sporten, we spelen multibal, hockey, voetbal en handbal.

Natuur:

In de ochtend zoek we mooie herfstspulletjes en gaan daarmee herfstdecoratie maken.

Je kunt leren hoe je hierin met macrame kunt werken. Dit is een speciale manier van knopen maken.
Na een heerlijke lunch maken we met elkaar het vuur aan en poffen hazelnootjes en marsmellows.
Als we hierna nog voldoende tijd hebben kunnen jullie kiezen uit: dierenstratego of reuzekatapulten
maken

Vrijdag 25 Oktober
Vandaag maken wij Halloween maskers en T-shirts. Ook kan je geschminkt worden als je dat wilt.
Ook spelen we tien tellen in de rimboe.
Vandaag is de Halloween optocht, zie de bijlage voor meer informatie.

Belangrijk om te weten:
In de vakantie zijn wij geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur (op aanvraag en tegen extra
tegoed/ betaling tot 18.30 uur).

Wilt u uw kind uiterlijk om 09.30 uur brengen, dan kunnen wij op tijd met ons
programma beginnen.

Alle activiteiten starten en eindigen op het Schilpkasteel. Het Reflekspaleis en de
Rhijenhofvilla zijn de gehele vakantie gesloten.

Echter is op dinsdag en donderdag BSO Natuur en Avontuur geopend. Mocht u uw
kind(eren) hiervoor hebben opgegeven, dan kunt u uw zoon/dochter hier brengen en halen.

Komt uw kind naar de Eigenwijze opvang om mee te doen met de leuke activiteiten?
Vergeet dan niet om uw kind aan te melden via EigenWijs/Konnect vóór 17 oktober. Aanmelden na

die datum kan natuurlijk ook; deelnemen aan de workshops/uitstapjes is dan niet gegarandeerd en
uw kind kan alleen komen als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Heeft u uw kind niet aangemeld, dan
verwachten wij uw kind niet.

Kinderen die niet op de BSO Natuur en Avontuur zitten, maar het wel leuk vinden om

mee te doen met het Natuurprogramma op dinsdag en/of donderdag kunnen dat laten weten aan
de Eigenwijze medewerkers en/of via een berichtje in Eigenwijs/Konnect.

Deze vakantie doen wij natuurlijk ook buitenactiviteiten, wilt u uw kinderen hiervoor
regenkleding en kaplaarzen meegeven.

De zwemlessen van Excelsior en het zweminstituut gaan deze vakantie gewoon door.

Het programma is onder voorbehoud.

Beste Eigenwijze ouders,
De afgelopen jaren, hebben wij bij EigenWijs tijdens Halloween een super leuke optocht
gehouden. Nu gaan wij dat dit jaar wederom doen en hopen dat u en de kinderen mee
willen lopen in deze optocht om het tot een groot succes te maken.
Het is de bedoeling dat we deze optocht gaan lopen op vrijdag 25 oktober in de wijk de
Strijp bij BSO locatie Schilpkasteel. We willen om 18.30 uur beginnen met lopen.
Mocht uw kind op deze vrijdag bij EigenWijs zijn, dan zorgen wij voor avond eten om 17.30
uur in de vorm van patat. Heeft uw kind geen opvang op vrijdag maar wil hij/zij wel heel
graag mee lopen met de optocht dan is dit ook mogelijk. U wordt dan samen met uw kind
verwacht om 18.15 uur op het Schilpkasteel. Wij verzamelen op de benedengroep.
Het is voor zowel de ouders van de kinderen die op vrijdag aanwezig zijn als voor de
ouders waarvan de kinderen niet op vrijdag aanwezig zijn, maar wel willen meelopen, de
bedoeling dat er minimaal 1 ouder/verzorger mee loopt van elk kind. Dit in verband met de
veiligheid.
Is het voor u niet mogelijk om met de optocht mee te lopen en wilt u uw kind ophalen dan
is dit mogelijk. U kunt uw kind op het Schilpkasteel ophalen tussen de normale
ophaaltijden. Wij hopen uiteraard dat iedereen mee loopt.
Tijdens deze optocht is het natuurlijk leuk wanneer de kinderen verkleed zijn. De kinderen
die op vrijdagmiddag bij EigenWijs zijn worden daar geschminkt als zij dat willen.
Vanwege de eerdere drukke edities van deze optocht willen wij graag weten of u samen
met uw kind naar deze optocht komt. Dit kan aangegeven worden bij de pedagogisch
medewerker van Eigenwijs of via Eigenwijs/konnect.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en
zien jullie graag op vrijdag 25 oktober bij de Halloween optocht.
Met vriendelijke groet,
Team Eigenwijs

