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Herfstvakantie:  19-10-2020 t/m 23-10-2020 
Locatie:    IKC de Kindertuin  
Telefoonnummer:   0624109081 
 
Thema: GLOW in the DARK 
 
Maandag 19 oktober 
 
De eerste dag op De Kindertuin! We hebben er zin in! 
Vandaag gaan we met de oudste groep een kijkje nemen bij de sport BSO in Vlaardingen. Let op!  
Kinderen mogen daar dus gebracht én gehaald worden (we hebben helaas geen eigen vervoer)  
De week gaat hier beginnen met heel veel spelletjes en gaan we de strijd aan met andere BSO 
teams. Na het ochtendprogramma gaan we in de middag nog lekker naar het klauterwoud.  
Met de jongste kinderen gaan we vandaag een wandeling maken door de buurt en uiteraard spelen  
op het plein. Ook hebben we een leuke knutselopdracht die volledig in het teken staat van het 
thema. 
 
Adres: Polderpoort BSO Watersportweg 11, Vlaardingen 
 
Dinsdag 20 oktober 
 
Vandaag staat de dag volledig in het thema van GLOW in the DARK. Vandaag kunnen de kinderen met speciale glow in 
the dark geschminkt worden en mogen zij met glow in the dark verf een eigen shirt/handdoek/sokken maken. Na deze 
activiteiten organiseren wij in de sportzaal ook nog glowgolf! 
 
Vergeten jullie geen wit shirt/handdoek/sokken mee te nemen? 
 
Woensdag 21 oktober 
 
We gaan deze dag met allen in het Un1ek busje naar het Staelduinse bos!! Met de oudste kinderen 
gaan we daar verschillende spelletjes doen zoals het stippenspel, levend stratego en weerwolven van 
wakkerdam. Wanneer de bunkers open zijn, maak dit het nog spannender! 
Met de jongste gaan we opzoek naar allemaal spullen om later deze middag/week te knutselen en ook 
met de jongste kinderen gaan we leuke spelletjes spelen in het bos. Denk hierbij aan verschillende 
tikspelvormen zoals zakdoekje leggen en 3 is te veel. 

 
Donderdag 22 oktober 
 
We gaan vandaag heerlijk zwemmen bij dol-fijn met de kinderen die minimaal een A-diploma hebben 
behaald. Met de kinderen die op locatie blijven gaan we knutselen met materialen die we hebben 
gevonden bij het Staelduinse bos. 
                                                                        
Vrijdag 23 oktober 
 
We sluiten de week af met een groot feest! Alle kinderen zijn vandaag van 17:00-19:00 van harte welkom op onze Glow 
in The Dark disco!! Overdag zullen we met de kinderen de ruimte om toveren tot een ware disco, we maken lekkere 
hapjes en met speciale cocktails maken we er een groot feest van! Na de disco hebben we ook nog een foute bingo. Dus 
kom vandaag lekker verkleed of doe je gekste kleren aan en we maken er vandaag een groot feest van! 
  
 
         
  


