
Contact Spelregels

Doolhof!

Veiligheid
Zomerlocatie week 1
Bussumse Montessorischool
Busken Huetlaan 16
1401 BC Bussum

Zomerlocatie week 2 t/m 6
Scouting Vasanta
Parkweg 10
1272 CV Huizen

DONS 5 mobiel: (06) 84 52 83 86 

  DONS-kantoor: 020 737 09 03
  Email: info@donsopvang.nl

Het is voor ons heel belangrijk om te weten wanneer jouw kind komt tijdens de 
zomervakantie, zodat we van te voren een goede (personeels- en bus)planning kunnen 
maken. Is het niet gelukt om voor 15 juni jullie vakantieplannen door te geven? Doe dit dan 
alsnog via de Ouderlogin, want wij willen heel graag weten wanneer jouw kind naar DONS 
komt. Let op! Geef eerst je ruilverzoeken door en daarna pas je afwezigheidsmelding.

Is jouw kind ziek of onverwachts uit logeren? 
Geef afmeldingen in dezelfde week per sms-bericht uiterlijk voor 9.00 uur door via 
de DONS-mobiel. Gaat het om wijzigingen in de weken erna? Vraag dit dan aan via de  
Ouderlogin. De gehele zomer is het DONS-kantoor bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur..

allergie of andere bijzonderheden? Controleer voor de zomervakantie bij de  
locatiemanager of dit bij ons bekend is. Geef dit ook ‘s ochtends door aan de Weekleiding. 

THUIS Bij zonnig weer graag insmeren met zonnebrand. Wij herhalen dit gedurende de 
dag regelmatig. Dek wondjes en blaren voor vertrek van huis af met een pleister. Check je 
kind(eren) ‘s avonds op teken.

Op de zomerlocaties hebben we een risico-inventarisatie gedaan. Er is elke dag veel 
toezicht door de ruime personeelsplanning en het DONS-team is weer bijgeschoold in 
EHBO met speciale aandacht voor zomer-EHBO-vaardigheden, zoals insectenbeten. Er 
is altijd een extra achterwacht beschikbaar en op alle zomerlocaties is een auto aanwezig, 
uiteraard met kinderzitjes. 

WATERPRET Bij warm weer verzorgen we waterspelletjes, zoals waterballonnen race, 
flessenvoetbal of sponstikkertje.

Bij ziekte bellen we met de ouder(s)/verzorger(s) en brengen (in overleg) deze kind(eren) 
eerder terug naar huis. Vanuit Scouting Vasanta kunnen we terecht bij Huisartsenpraktijk 
Tergooi of de Eerstehulpafdeling van Ziekenhuis Tergooi in Blaricum.

DONS 5

De zomervakantie staat weer voor de deur!  
DONS is de hele zomervakantie open: van maandag 23 juli t/m  

vrijdag 31 augustus, van 8.00 tot 18.30 uur.

In de grote zomervakantie gaat DONS op avontuur naar twee heerlijke  
zomerlocaties. In dit Handboek vind je alle informatie die je nodig hebt  

om je voor te bereiden op een fantastische DONS Zomer!
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Mijn Zomerlocatie Brengen en halen

mijn vervoer

Mijn dagprogramma Mijn uitrusting

Mijn Zomerweek

In de eerste vakantieweek is de BMS onze thuisbasis, waar vanuit we een 
aantal gezellige uitstapjes zullen ondernemen en lekker bezig gaan met het 
eerste thema.

In de overige weken (week 2 t/m 6) vieren we de zomer op een heerlijke 
zomerlocatie: Scouting Vasanta vlakbij Huizen. De kinderen die voor het 
eerst op de zomerlocatie komen krijgen een rondleiding. Daarbij vertelt een 
DONS-docent wat de afspraken en regels voor binnen en buiten zijn.

De thema’s zijn:
Week 1.  Honingzoet
Week 2.  Vast op een andere planeet
Week 3.  Het Verre Oosten

Week 4. Survivallen bij de Padvinderij
Week 5. Op de camping
Week 6. Tot op de bodem

Zorg ervoor dat je uiterlijk 9.30 uur aanwezig bent op de BMS, zodat we 
kunnen starten met de dag en kunnen vertrekken met de bus. We zorgen 
er altijd voor dat we uiterlijk 17.30 uur weer op school zijn, waar je 
jouw kind(eren) kan ophalen tot 18.30 uur.

Zelf brengen en/of halen kan ook, maar dan tussen 10.00 en 17.00 uur. Geef je verzoek van 
tevoren door aan de Weekleiding via de DONS-mobiel. Pas als je hiervan een bevestiging 
hebt ontvangen is het geregeld.

8.00  DONS 5 op de BMS open
8.00-9.30 Kinderen kunnen worden gebracht
9.30  Vertrek bus vanaf BMS naar zomerlocatie
10.00-10.30 Dagopening met fruit & iets drinken
10.30-11.15 Rondleiding en vrij spelen
11.15-12.00 1e Activiteitenronde (evt. uitstapje)
12.00-12.30 Vrij spelen
12.30-13.30 Lunch met verhaal en liedjes
13.30-14.15 Vrij spelen
14.15-15.00 2e Activiteitenronde (evt. uitstapje)
15.30-16.00 Op donderdag de Grote Weeksluiting
15.00-16.30 Vrij spelen, tussendoortje & iets drinken
16.30 Vertrek bus vanaf zomerlocatie naar BMS
Vanaf 17.00 Aankomst op de scholen, vrij spelen en ontspannen
17.30-18.30 Kinderen kunnen worden opgehaald

Vink maar af!

   Rugzakje dat je zelf kan dragen.
   Goed zittende (dichte) schoenen, geen slippers!
   Zonnig? Hoedje, petje of zonneklep op, zwemspullen en handdoek mee. 
   Geen zwemdiploma? Zwembandjes mee!
    Ben je goed ingesmeerd?
   Slecht en/of regenachtig weer? Regenkleding, laarzen en schone sokken mee.
   Bij kans op ‘ongelukjes’ setje verschoonkleding in plastic tas.
      Speelgoed mee? Mag, behalve elektronica. Zet je naam erop.  
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel zoekraken en/of kapot gaan.

    Eventueel medicijnen, in originele verpakking met bijsluiter en een ingevuld 
medicijnformulier (te downloaden via onze website).

   Altijd handig als je naam ergens in of op staat.
   En natuurlijk een stralende lach!

 N.B. DONS zorgt op de zomerlocaties voor lunch, voldoende drinken en tussendoortjes. 
Op rustige dagen zullen we soms ook een eenvoudige warme hap verzorgen, zoals  
hotdogs, soep of pannenkoeken. Gelieve geen snoep of drinken mee te geven. 

We organiseren weer zes toffe vakantieweken! Per week behandelen we 
een thema, vaak geïntroduceerd door een DONS-personage met een 
gigantisch probleem. De kinderen gaan gedurende de week aan de slag 
met toneelstukjes, bouwwerken en knutsels, ze zingen en dansen om 
het personage te helpen en de week spectaculair af te sluiten met de 
Grote Weeksluiting op donderdag om 15.30 uur. Ouders zijn van harte 
uitgenodigd om te komen kijken!

We gaan met de bus! 
We reizen met de stadsbus naar de Scouting en weer terug. De buslijnen 100 en 101 
gaan rechtstreeks naar Scouting Vasanta. Deze rit duurt ca. 10 minuten. 
In de bus vertellen we wat we gaan doen die dag en die week. Misschien reist er wel 
een DONS-personage met ons mee! Alle kinderen krijgen een gekleurd polsbandje om 
met het DONS-logo en -telefoonnummer erop. 


