
 

Maak je fitter bij vakantieopvang Holy! 
Groep Geel 
 
Het is weer tijd voor de herfstvakantie! 
Deze vakantie staat in het teken van fit zijn en fitter worden! Dit betekent dat we allemaal 
activiteiten gaan doen waarbij we veel bewegen, gezonde hapjes maken of iets maken wat 
we nodig kunnen hebben om fitter te worden! Samen maken we er een leuke 
herfstvakantie van! 
 
Om goed voorbereid bij de vakantieopvang deel te nemen vragen we van u rekening te 
houden met de volgende dingen: 
• Zorg dat uw kind voor 09:30 binnen is. De programma’s starten op dit tijdstip en het 

is fijn als alle kinderen vanaf het eerste moment mee kunnen doen! 
• Soms moet uw kind iets meenemen bijvoorbeeld een rugzak of een fiets. Kijk goed 

in het programma. Als dit het geval is staat dit namelijk in Oranje letters onder de 
activiteiten vermeld. 

 
In de vakantie gebruikt groep geel het volgende telefoonnummer: 0642404324 
Op de woensdag en vrijdag voegen wij de groepen samen. 
 
Het vakantieprogramma kan door verschillende omstandigheden wijzigen, mocht dit zo zijn 
dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht door de pedagogisch medewerkers in de 
ochtend als u uw kind(eren) komt brengen. 
 
Wij hebben er zin in en maken er samen met jullie een leuke herfstvakantie van! 
 
 

 
 
 
 

 
  



 

Maandag 19 oktober 
Om deze week goed te kunnen bewegen moet je natuurlijk wel de juiste 
outfit hebben! Daarom maken wij in de ochtend ons eigen sportshirt! In 
de middag kunnen we deze gelijk uitproberen want dan krijgen wij een 
Ierse Dansles! Dit is een traditionele danssoort uit Ierland waarbij je vaak 
samen moet werken! 
Ochtend: Maak je eigen sportshirt. 
Middag: Ierse dansles.  
 
Dinsdag 20 oktober 
Vandaag gaan we op schattenjacht! In de ochtend gaan we het park in en gaan we op zoek 
naar de schat! Ben jij ook zo benieuwd wat erin zit? In de middag gaan we knutselen met 
aardappelen! Maak je eigen atleet van een aardappel! 
Ochtend: Schattenjacht. 
Middag: Maak je eigen atleet van een aardappel. 
  
Woensdag 21 oktober 
We starten de ochtend vandaag heerlijk relaxed! We krijgen namelijk 
een lekkere yogales! Zorg dus dat je kleding aan hebt waar je je 
makkelijk in kan bewegen! In de middag maken we gezonde 
smoothies van fruit! 
Ochtend: Yogales. 
Middag: Smoothies maken.  

 
Donderdag 22 oktober 
Vind jij koekjes ook zo lekker? Gelukkig bestaan er ook lekkere 
gezondere koekjes om te eten. Daarom maken we in de ochtend 
lekkere havermoutkoekjes. In de middag gaan we sportieve spelletjes 
spelen! 
Ochtend: Havermoutkoekjes bakken. 
Middag: Sportieve Spelletjes spelen. 
 
Vrijdag 23 oktober 
Maak je klaar voor een sportieve dag vandaag! We beginnen de ochtend met een leuke 
dansles! In de middag lopen we naar Dokk99 om 
gezellige een potje te bowlen! 
Ochtend: Dansles. 
Middag: Bowlen. 


