
 

 
 
 
Beste ouder,  
 
Het is weer zomervakantie! Natuurlijk hebben we voor de kinderen weer een gezellig en 
afwisselend vakantieprogramma samengesteld.  
 
Om de vakantie goed te laten verlopen, hebben we de belangrijkste aandachtspunten 
hieronder voor u op een rij gezet. Leest u deze a.u.b. aandachtig door, om misverstanden 
tijdens de vakantie te voorkomen: 
 
 

• Alle uitstapjes vinden plaats tussen 9.00 uur – 17.00 uur. Als een uitstapje gepland 
staat, is het belangrijk dat u uw kind vóór 9.00 uur brengt en na 17.00 uur weer kunt 
ophalen. Helaas kunnen we niet op kinderen wachten die te laat komen.  

 

• Komt uw kind onverwachts een dagje niet, dan verzoeken wij u hem of haar die dag 
zo vroeg mogelijk, maar in ieder geval vóór 8.30 u ’s ochtends af te melden.  

 

• Smeert u uw kind alvast in met zonnebrand voordat hij/zij op Dolletje Fijn komt? Wij 
smeren de kinderen, afhankelijk van het weer, ook nog enkele keren in met 
zonnebrand. Als uw kind allergisch is voor een bepaald merk zonnecrème, dan vragen 
wij u vriendelijk een zonnecrème mee te geven. 

 

• Voor uitstapjes met een rugzak, vragen wij u om het volgende mee te geven: 
Broodje met beleg, minimaal 2 x drinken en een tussendoortje.   
 

• Wilt u ervoor zorgen dat uw kind goede, stevige schoenen en makkelijke kleding aan 
heeft? Graag rekening houden met het weer.  

 
 
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons te nemen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
BSO Dolletje Fijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Hier kunt u de BSO activiteiten/uitjes bekijken : 
 

Week 30                                                                         Aantal kinderen,  groepsleidster,  activiteit/uitje 

Maandag 22 juli 
  

9 – Melissa, Kinderboerderij Zorgvrij   

Dinsdag 23 juli 
 

7 – Serpil, pretpark Drievliet     
Rugzak meegeven 

Woensdag 24 juli 
 

9 – Saritha, Veilige Haven  

Donderdag 25 juli  
 

9- Willy, Picknicken 

Vrijdag 26 juli 
 

11 – Willy, pannenkoeken maken 

 

Week 31                                                                         Aantal kinderen,  groepsleidster,  activiteit/uitje 

Maandag 29 juli  
  

7 – Conchita, Veilige Haven 

Dinsdag 30 juli 
 

4 – Conchita,  Oud Valkenveen     
Rugzak meegeven 

Woensdag 31 juli 
 

9 – Saritha, Pizza maken 

Donderdag 1 augustus 
 

11 – Conchita, vrije activiteiten 

Vrijdag 2 augustus  
 

10 – Willy, vrije activiteiten 

 

Week 32                                                                         Aantal kinderen,  groepsleidster,  activiteit/uitje         

Maandag 5 augustus 
  

6 – Conchita, Bioscoop 

Dinsdag 6 augustus 
 

5 – Conchita, Glow golfen     
Rugzak meegeven 

Woensdag 7 augustus 
 

8 – Saritha, Linnaeushof     
Rugzak meegeven 

Donderdag 8 augustus 
 

9 – Conchita, cupcakes maken en versieren 

Vrijdag 9 augustus 
 

8 – Saritha, Veilige haven 

 

 

 

 



 

 

 

 

Week 34                                                                         Aantal kinderen,  groepsleidster,  activiteit/uitje 

Maandag 19 augustus 
  

8 - Conchita, Pierenbadje     
Rugzak meegeven 

Dinsdag 20 augustus 
 

5 - Conchita,  Pont oversteken + picknick 

Woensdag 21 augustus 
 

10 – Willy, Koekjes bakken 

Donderdag 22 augustus 
 

13 – Conchita + Willy, Vrije activiteiten 

Vrijdag 23 augustus 
 

10 - Conchita, Knutseldag  

 

Week 33                                                                         Aantal kinderen,  groepsleidster,  activiteit/uitje 

 

Maandag 12 augustus 
  

7 – Conchita, Buiten activiteit  

Dinsdag 13 augustus 
 

5 – Conchita, Vrije activiteit  

Woensdag 14 augustus 
 

9 – Saritha, Vrije activiteit 

Donderdag 15 augustus 
 

11 – Conchita, Schminken en beauty/spa dagje 

Vrijdag 16 augustus 
 

10 – Saritha, Watergevecht/ballet buiten  


