CONTACT

Veiligheid

DONS 1 Donge

Dintelstraat 5-7, 06 17 19 22 08

DONS 2 Scholekster

Karel du Jardinstraat 76, 06 19 00 60 35		

RICHTLIJNEN We volgen de richtlijnen veiligheid en hygiëne voor de kinderopvang. Deze

zijn te vinden op de pagina Organisatie | Corona informatie op onze website.

ALLERGIE OF ANDERE BIJZONDERHEDEN? Controleer voor de zomervakantie bij de locatiemanager of

DONS 3 Notenkraker

dit bij ons bekend is. Geef dit ook ‘s ochtends door aan de Dagleiding.

Theophile de Bockstraat 100-D en/of
Woestduinstraat 16-18 (dependance), 06 47 41 03 02
Let op! Op woensdag jouw kind(eren) graag brengen/halen op DONS 4 Olympia

DONS 4 Olympia

THUIS Bij zonnig weer graag insmeren met zonnebrand. Wij herhalen dit gedurende de

Stadionkade 113, 06 48 44 97 48

DONS 5 BMS
(week 1 en 2) Busken Huetlaan 16, 06 84 52 83 86		
DONS 5 Scouting Vasanta (week 3 t/m 6) Parkweg 10, Huizen, 06 84 52 83 86

DONS kantoor

020 737 09 03, info@donsopvang.nl

@wijzijndons

Eerste Jan van der Heijdenstraat 161, 06 28 48 97 22
Let op! Op woensdag en vrijdag jouw kind(eren) graag brengen/halen
op DONS 2 Scholekster

facebook.com/wijzijndons

DONS 6 Oscar Carré

Spelregels

Het is voor ons heel belangrijk om te weten wanneer jouw kind komt tijdens de
zomervakantie, zodat we een goede (personeels)planning kunnen maken. Tijdens de
zomervakantie mag je de opvangdagen van jouw kind(eren) bundelen en/of ruilen, mits de
planning het toelaat. Het helpt ons enorm als je tijdig via de Ouder-app of het Ouderportaal
je ruildagen en de dagen, waarvan je zeker weet dat jouw kind niet gaat komen, aan ons
doorgeeft. Let op dat je eerst je ruildagen doorgeeft en daarna pas de afmeldingen, want
afgemelde dagen kunnen in het systeem niet meer op een ander moment worden ingezet.

dag regelmatig. Dek wondjes en blaren voor vertrek van huis af met een pleister. Check je
kind(eren) ‘s avonds op teken.

Ben je flexibel qua werkdagen? Bedenk dan dat wij altijd veel plaats hebben in de middelste

WATERPRET Bij warm weer kunnen we met de oudere kinderen (met zwemdiploma) gaan
zwemmen indien hier mogelijkheden voor zijn. Dit doen we in kleine groepjes. Voorafgaand
vragen wij de waterkwaliteit op en de DONS-docenten gaan altijd mee het water in. Voor de
jongere kinderen verzorgen we diverse waterspelletjes, zoals sponstikkertje, lekkende
flessen-race en de kletsnatte buikglijbaan.

Ouderportaal.

HITTEPROTOCOL Wanneer we deze zomer te maken krijgen met extreme hitte, zullen we ons

Spelletje!

Hitteprotocol (te vinden op onze website) onder de aandacht brengen bij ouders en
het DONS-team. We zullen ouders mogelijk adviseren om op extreem warme dagen hun
kind(eren) thuis te houden.

vier vakantieweken. In de eerste en laatste vakantieweek is er minder beschikbaarheid.

Zomer handBoek 2021

Is jouw kind ziek of onverwachts uit logeren? Geef dit dan ook door via de Ouder-app of het

De gehele zomer is het DONS-kantoor bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur.

De zomervakantie staat weer voor de deur!
DONS is de hele zomervakantie vijf dagen per week open: van maandag
12 juli t/m vrijdag 20 augustus, van 8.00 tot 18.30 uur.

Deze zomervakantie toveren we de DONS-scholen weer om tot schitterende
zomerlocaties en we gaan er weer een geweldig groot DONS-feest van
maken. In dit Handboek vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te
bereiden op een fantastische DONS Zomer!

Mijn Zomerlocatie(s)

Thema’s zomervakantie per week

Mijn dagprogramma

Amsterdam

Alle DONS-kinderen blijven op hun eigen DONS-locatie. Met de oudere kinderen
(kleurgroep Rood en Goud) gaan we af en toe op uitstap met een touringcar naar de groene
buitenlocaties: NME-centrum De Waterkant (Riekerweg 36, Amsterdam) en/of Scouting
Kantankye (Amsterdamseweg 378, Amstelveen).
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Uitstapjes algemeen
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DONS 6

Bouwen

Feel the
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Circus

Mysterie

Film

Wat de pot
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BMS

Mijn Zomerweek

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.

BOUWEN

Oscar Carré

CIRCUS

FILM

12:00-12:30
12:30-13:30
13:30-14:15

Feel the
beat

Olympia

Vrij (buiten)spelen

Week 3

DONS 3

Het kan voorkomen dat we een klein uitstapje doen in de buurt, op wandelafstand van de
school. Denk aan een speeltuin, het park of de kinderboerderij.

10:30-11:15

Week 2

De kinderen van DONS 5 in Bussum blijven de eerste twee weken op de BMS en de laatste
vier weken op de groene buitenlocatie: Scouting Vasanta (Parkweg 10, Huizen). Ouders
brengen en halen hun kind(eren) daar dan zelf.

Notenkraker

DONS-scholen open

Week 1
Donge

DONS 2

8:00

14:15-15:00
15:30-16:00
15:00-17:00
17:00-18:30

KOM
je
ook?

Mijn uitrusting
Vink maar af!

Dagopening met fruit & iets drinken

Zonnig? Hoed, pet of zonneklep op, zwemspullen en handdoek mee.

1e Activiteitenronde (evt. uitstapje)
Vrij (buiten)spelen

Lunch met verhaal en liedjes
Vrij (buiten)spelen

Ben je goed ingesmeerd?

WAT DE POT SCHAFT

2e Activiteitenronde (evt. uitstapje)

Op donderdag de Grote Weeksluiting

Vrij (buiten)spelen, tussendoortje en iets drinken
Kinderen kunnen worden opgehaald

FEEL THE BEAT

Slecht en/of regenachtig weer? Regenkleding, laarzen en schone sokken mee.
Bij kans op ‘ongelukjes’ setje verschoonkleding in plastic tas.
Goed zittende (dichte) schoenen, liever geen slippers!
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!

Brengen en halen

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

Graag brengen tussen 8.00 en 9.30 uur, zodat we gezamenlijk met het dagprogramma
kunnen beginnen. De kinderen kunnen aan het eind van de dag worden opgehaald
vanaf 17:00 uur. Mocht je jouw kind eerder willen komen ophalen, stuur dan even
een sms-bericht naar de DONS-mobiel. Wanneer we een uitstapje doen zorgen we altijd
dat we uiterlijk om 17:00 uur weer terug zijn op de DONS-locatie.
Ook in de zomervakantie houden we ons aan de maatregelen die de scholen en DONS
hebben getroffen, dus korte breng- en haalmomenten en ouders komen niet in de school.

MYSTERIE

