
Zomer handBoek 2022
BMS

De zomervakantie staat weer voor de deur!
De zomervakantie is van maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus.  

DONS is dan open van 08.00 tot 18.30 uur.

In dit Handboek vind je alle informatie die je nodig hebt om je  
voor te bereiden op een fantastische DONS Zomer!

CONTACT Veiligheid Spelregels

VOLG (D)ons online!

DONS BMS
06 84 52 83 86

Scouting Vasanta 
Parkweg 10
1272 CV Huizen
06 84 52 83 86 

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

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) 
die naar Vasanta zijn gegaan ‘s avonds op teken.

OP DE ZOMERLOCATIES We hebben een risico-inventarisatie gedaan. Het DONS-team is  
bijgeschoold in EHBO met speciale aandacht voor zomer-EHBO-vaardigheden, zoals  
insectenbeten. Er is altijd een extra achterwacht beschikbaar.

BIJ ZIEKTE bellen we met de ouder(s)/verzorger(s) en brengen (in overleg) deze kind(eren) eerder  
terug naar huis. Wanneer er acute zorg nodig is, kunnen we vanuit het Vasanta terecht bij  
Tergooiziekenhuizen KCHL Blaricum, Rijksstraatweg 1.

BIJ EXTREEM WARM WEER volgen wij ons Hitteprotocol. We zorgen voor voldoende schaduwplekken  
en genoeg te drinken. Bij volle zon wordt de duur van het buitenspelen beperkt, het spel  
aangepast en zoeken we verkoeling met waterspelletjes.

Het is voor ons heel belangrijk om te weten wanneer jouw kind komt tijdens de zomervakantie,  
zodat we van te voren een goede planning kunnen maken. Geef zo snel mogelijk (vóór 4 juli) je 
vakantieplannen door via de Ouderapp. Je hoort dan spoedig van ons of het nog mogelijk is. 
Geef ook duidelijk aan wanneer jouw kind NIET komt in de zomer. Denk ook aan ziekte of een 
onverwachte logeerpartij. 

Let op! Geef eerst je ruilverzoeken door en daarna pas je afwezigheidsmelding.

De gehele zomer is het DONS-kantoor bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
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Mijn Zomerlocatie(s) Mijn uitrusting

Mijn Zomerweek

In week 1, 2 & 6 is de BMS onze thuisbasis, waar vanuit we gezellige uitstapjes zullen  
ondernemen en lekker aan de slag gaan met de thema’s.

In week 3 t/m 5 vieren we de zomer op een heerlijke buitenlocatie: Scouting Vasanta in  
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.

Week 1: 18 t/m 22 juli    BMS
Week 2: 25 t/m 29 juli    BMS
Week 3: 1 t/m 5 augustus    Scouting Vasanta
Week 4: 8 t/m 12 augustus   Scouting Vasanta
Week 5: 15 t/m 19 augustus   Scouting Vasanta
Week 6: 22 t/m 26 augustus   BMS

Vink maar af!

  Rugzak die je zelf kan dragen.
  Goed zittende (dichte) schoenen, geen slippers!
  Zonnig? Hoed, 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 verschoon kleding 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.

We hebben dit jaar drie thema’s bedacht waar we telkens twee weken mee aan de slag gaan.  
Elk thema wordt uitgewerkt met creatieve activiteiten en typetjes met een verhaallijn.

De thema’s zijn:
Week 1 & 2:  HELDEN - Maak je klaar voor kracht en snelheid
Week 3 & 4: EXPERIMENT - Maak je klaar voor uitvindingen en ontdekkingen
Week 5 & 6:  SURVIVAL - Maak je klaar voor avontuur in de natuur

 N.B. DONS zorgt 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. 

Mijn dagprogrammaMIJN VERVOER
Kinderen worden door ouder(s)/ verzorger(s) gebracht naar en opgehaald van de BMS  
(week 1, 2 en 6) of Scouting Vasanta (week 3 t/m 5). Zorg ervoor dat je uiterlijk 09.30 uur op 
locatie aanwezig bent, zodat we kunnen starten met de dag. 

8:00  DONS open! 

09:30  Tot dit moment kunnen de kinderen gebracht worden

10:00 Fruit eten & iets te drinken 

10:30 - 11:15 Vrij spelen

11:15 - 12:00 1e Activiteiten ronde

12:00 - 12:30 Vrij spelen

12:30 - 13:30 Lunch met verhaal en liedjes

13:30 - 14:30 Vrij spelen

14:30 - 15:15 2e Activiteiten ronde (evt. uitstapje)

15:15 - 17:15 Vrij spelen en koek met limonade

17:15 - 18:30  Kinderen kunnen worden opgehaald


