
 

 

……………................………..….Wist U Dat…………………………................ 
• De herfst vakantie is van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 

oktober 2020 is. 
• Het thema van de vakantie is: Creatief bezig zijn met natuur! 

• Wij weer een leuk programma hebben voor kinderen van 4 t/m 7 en 7t/m 12. 
• Wij vanaf dit schooljaar voor de 7+ kinderen een apart programma 

hebben en zij ook op maandag, dinsdag en donderdag bij de 
SportOutdoorBso gebracht mogen worden. 

• Wij i.v.m. onze activiteitenplanning het liefst zo snel mogelijk van u willen 
weten of uw kind wel/niet naar de vakantieopvang komt. Dit kunt u zelf 

aangeven in het ouderportaal van Un1ek. 
• Wij in het programma i.v.m. activiteiten vermelden hoe laat uw kind aanwezig 

moet zijn op locatie en wanneer wij weer terug zijn op locatie. 
• Wij het zeer op prijs stellen als u uw kind zelf tijdig afmeldt via Kindplanner. 

• Uw kind iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje mee moeten 
nemen. Ook als dit niet vermeld staat op het programma! 

• Er soms op het programma staat dat 7+ kinderen hun fiets mee moeten 
nemen, en indien kinderen geen fiets bij zich hebben, zij helaas niet kunnen 

deelnemen aan de fiets activiteiten. 
• Wij alleen maar kinderen meenemen tijdens zwemactiviteiten als zij in het 

bezit zijn van tenminste een A-diploma. 
• Uw ruildagen, flexibele opvang dagen en extra opvang dagen in kan dienen 

in het ouderportaal, u krijgt minimaal 10 werkdagen van tevoren een 
terugkoppeling of dit wel/niet akkoord is. 

• Wij water/thee en gezonde snacks als tussendoortje aanbieden aan de 
Kinderen. 

• Denkt u bij warm weer aan het insmeren van zonnebrand voor 
dat uw kind naar de vakantie opvang komt. 

• De Vakantieopvang op de Bavinck school is van 07:00 tot 18:30 op 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag! 

(07:00 opvang in overleg met pm’er) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Vakantieopvang Centrum Thema: Creatief bezig zijn met de natuur! 
Locatie: De Bavinckschool, Da Costastraat 26, 3131GC Vlaardingen. 
Periode: 19 oktober t/m 23 oktober 2020 
Mobiel: 06- 11038340 

 
Maandag 19 oktober 
Vandaag gaan de kinderen van 4-7jaar een herfstachtige speurtocht doen in ’t 
Hof. Wie kan alle raadsel en opdrachten oplossen?! We sluiten af met een 
gezellige picknick midden in het bos!   
De 7+ kinderen zijn vandaag bij de SportOutdoorBso en hebben hier een 
OUTDOOR dag. Neem vandaag kleren en schoenen mee die vies mogen 
worden! 
 
Dinsdag 20 oktober 
De kinderen van 4-7jaar gaan vandaag op ontdekking. Tijdens de herfst vind je 
onder de bomen de mooiste kastanjes! Wat kan jij hiermee knutselen? 
Misschien wel een dier of een spinnenweb!  
Maak en versier s‘ middags je eigen, verse pizza. Natuurlijk smikkelen we die 
ook helemaal op! 
De 7+ kinderen zijn vandaag bij de SportOutdoorBso. Zij gaan vandaag 
boogschieten en fietsen. Daarna gaan we naar het pannenkoekenhuis om een 
lekkere pannenkoek te eten.  

 
                                 
Woensdag 21 oktober 
Wie vind de mooiste, uniekste blaadjes? Verzamel er 
zoveel mogelijk, om daarna een geweldige herfst-knutsel te 
maken! In de middag gaan we heerlijke wentelteefjes eten. 
 
 
 

Donderdag 22 oktober 
Vandaag gaan de kinderen van 4-7jaar een bezoekje aan de broekpolder 
brengen. Met takken en bladeren bouwen we onze eigen hutten. Daarna gaan 
we lekker klauteren in het klauterwout. 
De 7+ kinderen zijn vandaag bij de SportOutdoorBso. Zij gaan vandaag naar 
jumping XL. Doe vandaag sportieve kleding aan! 
 
Vrijdag 23 oktober  
In de herfst schuilen er egels in het bos. Als ze schrikken, laten ze hun enorme 
stekels zien. Wie kan de stekelachtigste-egel maken van klei? 
Ook maken we heerlijke, warme appelflappen. 
 


