
 

 

 
‘Ik hou van Holland’ 

Herfstvakantie 2020 
 
Lieve Allemaal,  
 
Wat is de tijd toch weer snel gegaan, want de herfstvakantie staat weer voor de deur!  
Dit keer met het thema ‘Ik hou van Holland’. Tijdens de herfstvakantie dompelen we 
ons helemaal onder in de Hollandse gewoontes en tradities. We gaan op een 
creatieve en sportieve manier ontdekken wat daar allemaal bij hoort! 
 
Helaas hebben wij nog steeds te maken met het coronavirus. Bij alle activiteit(en) 
buiten de deur zullen we dus ook rekening moeten houden met de maatregelen. Dit 
doen wij volgens de richtlijnen van het RIVM, het kan dus zijn dat sommige 
activiteiten aangepast worden op het moment dat het RVIM dit van ons vraagt. 
Tijdens deze vakantie zullen we geen uitstapjes maken met het busje. We blijven in 
de buurt van school, zodat wij snel weer op locatie kunnen zijn als het ‘te druk’ wordt. 
 
Zien wij jullie in de herfstvakantie? 
 
Groetjes, 
Kelly Verboon, Saskia Chuttoo en Lisanne Stijnen  
 
Wist u dat wij tegenwoordig ook op vrijdag open zijn in de vakanties? Geef je snel op! 
Wij zijn open op: maandag 19 oktober, dinsdag 20 oktober, woensdag 21 oktober, 
donderdag 22 oktober en vrijdag 23 oktober.  
Voor vragen en/of andere bijzonderheden kun je ons altijd bellen op het volgende 
telefoonnummer: 06-48506079 



 

 

 
Maandag 19 oktober 
Vandaag willen we op een creatieve manier aan de slag 
gaan met het thema ‘Ik hou van Holland’. We willen 
onder andere een delfts blauw tegeltje verven met 
elkaar, en een mooi bosje bloemen(tulpen) maken voor 
onze ouder(s)/verzorger(s) of opa’s en oma’s. In de 
middag is het tijd voor ontspanning met een echte 
Hollandse film en snacks. Deze Hollandse lekkernijen 
gaan wij zelf bereiden. Bij lekker weer kunnen we naar 
een speeltuin in de buurt. Wij zijn dan rond 16.00 uur 
weer op locatie.  

 
Wie werken er vandaag? Kelly Verboon, Saskia Chuttoo en Lisanne Stijnen 
 
Dinsdag 20 oktober 
Kijken jullie ook altijd ‘ik hou van Holland’ of zingen jullie ‘ik hou 
van Holland, het landje aan de Zuiderzee een stukje Holland’ 
altijd luidkeels mee? Dan is deze dag echt wat voor jou! Vandaag 
gaan we met elkaar het grote ‘Ik hou van Holland’ spel spelen, 
met allerlei leuke spelletjes waarbij je geduld en concentratie op 
de proef worden gesteld. In de middag is het tijd voor een 
proeverij met typisch Hollands eten. Durven jullie het aan?  
 
Wie werken er vandaag? Kelly Verboon, Saskia Chuttoo en Lisanne Stijnen 
Kledingadvies: sportieve kleding 

IKC Kethel BSO- Vakantieopvang  
Lindeijerstraat 14, 3121 JB Schiedam 

 
- Wilt u tijdig uw kind(eren) aanmelden voor de vakantieopvang, zowel via de 

Kindplanner als doorgeven aan de PM’er. 
- Om het vakantieprogramma zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat alle 
activiteiten die gepland staan uitgevoerd kunnen worden, vragen wij uw kind(eren) 
uiterlijk om 9.30 uur te brengen. Met eventuele uitstapjes streven wij er naar om 

uiterlijk rond 16.00 uur terug te zijn op locatie. 
- Wij streven ernaar om alle uitstapjes door te laten gaan, maar als het door 

omstandigheden niet mogelijk is zal er een passend alternatief worden aangeboden. 
- De activiteiten zijn onder voorbehoud van het aantal kinderen, het weer en andere 

externe factoren. Het kan dus voorkomen dat activiteiten gewisseld worden van dag.  
- Tijdens de BSO-vakantieopvang wordt het drinken, tussendoortjes en de lunch 

verstrekt door de BSO. 
 



 

 

Woensdag 21 oktober 
In de Middeleeuwen waren leren schoenen 
onbetaalbaar (heel erg duur) voor de arme mensen. 
Houten klompen waren een goede oplossing. 
Klompen waren ideale ‘schoenen’ voor de modderige 
Nederlandse grond.  
 

Wist je dat? De oudst bekendste klomp ter wereld komt uit 1230 en werd gevonden 
aan de Nieuwendijk in Amsterdam. Vandaag gaan wij met elkaar zo’n klomp verven 
en gebruiken wij deze niet als schoen, maar planten er een mooie tulpenbol in.  
 
Wie werken er vandaag? Kelly Verboon, Saskia Chuttoo en Lisanne Stijnen 
 

Donderdag 22 oktober 
Wie kent ze nog; Oud Hollandse spelletjes als 
koekhappen, spijkerpoepen, zaklopen en sjoelen? 
Vandaag gaan we al deze verschillende spelletjes 
ontdekken en spelen met elkaar! Er is een groot rad 
waar aan gedraaid kan worden, zodat het spannend 
blijft welk spel je wanneer gaat spelen. We hopen 
natuurlijk dat dit buiten kan en anders in de gymzaal. 
Wanneer het weer dit toelaat gaan wij de dag afsluiten 
in de natuurspeeltuin vlakbij school. Dan zijn wij rond 
16.00 uur weer op locatie.  

 
Wie werken er vandaag? Kelly Verboon, Saskia Chuttoo en Lisanne Stijnen 
Kledingadvies: sportieve kleding 
 
Vrijdag 23 oktober  
Hoe kunnen we de BSO vakantie-opvang beter afsluiten dan 
met een knallend feest! ‘S morgens gaan we aan de slag met 
het maken van een microfoon, zodat we deze ‘s middags 
kunnen gebruiken bij onze karaoke met allerlei verschillende 
Hollandse liedjes, zoals ‘leef’ van André Hazes. Ook de lunch 
zal aansluiten bij het thema ‘Ik hou van Holland’.  
 
Wie werken er vandaag? Kelly Verboon, Saskia Chuttoo en 
Lisanne Stijnen  
Kledingadvies: disco kleren 

 


