
 

Wij vieren de herfst! 
 
Wij gaan er een feestje van maken, doen jullie ook mee??   
 
Om de dagen waarop uitstapjes gepland staan zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen 
wij u om uw kind op deze dagen vóór 09:30 uur te brengen. Wij zullen ernaar streven, dat 
wij op dagen met uitjes buiten de deur uiterlijk 17:00 uur terug zijn op de locatie.  
  
Wij vragen u om (via Kindplanner) op tijd aan ons door te geven wanneer uw kind niet 
aanwezig zal zijn. Geeft u niets door, dan gaan wij ervan uit dat uw kind aanwezig is.  
  
Wilt u, als de weersomstandigheden erom vragen, uw kind bij slecht weer regenkleding 
meegeven? Liever geen paraplu vanwege de veiligheid op straat. Wanneer we een 
verkleedfeestje hebben, kan het voorkomen dat wij bij de kinderen de haren in een leuk 
kleurtje spuiten met gekleurde haarspray. Heeft u hier bezwaar tegen, geef dit dan aan bij 
de leiding. 
 
Helaas hebben wij in Nederland nog steeds te maken met het coronavirus. Alle 
activiteit(en) buiten de deur zullen dus ook ondernomen worden met in achtneming 
van enkele 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 de uitstapjes kunt u ons altijd bereiken via de mobiele telefoons. Wij streven 
ernaar om alle uitstapjes door te laten gaan, als het door omstandigheden niet 
mogelijk is, zal er naar een passend alternatief worden gezocht. 
 
Woensdagen   
Op alle woensdagen is onze vakantieopvang dicht en worden de kinderen verwacht 
bij vakantie opvang de Waterweg op IKC Het Balkon.  
Adres: Jacob van Heemskercklaan 68, 3144 DK Maassluis, tel: 0105931150 

 
Vakantieopvang Steendijkpolder   
IKC Ichthus Steenen Dijck 4- 6. 3146 BX Maassluis  
T 06-50092837 (Zeepaard) / 06-50092839 (Inktvis)  
 
Het team van vakantieopvang Steendijkpolder: Dunja, Eva, Houssnia, Jacqueline, 
Kaylee, Lindy, Lisa, Daimy, Nicole, Fabio, Daisy 
 
 
 
 



 

Maandag  19 t/m vrijdag 23 oktober 
 
Maandag 19 oktober 
We hopen dat je goed kunt zoeken, want er lopen 
vandaag een heleboel verklede mensen rond in 
Maassluis.  
We gaan op vossenjacht door de wijk en als je dat 
wilt, mag je zelf ook verkleed komen!! 
 
 

Dinsdag 20 oktober 
Blaadjes, takken, kastanjes… In de 
herfst kun je zoveel leuke dingen vinden 
om te knutselen. Vandaag gaan wij naar 
het bos. Trek je oude kleren aan en neem 
je kaplaarzen mee. Als er nog tijd over is, 
kunnen we van de gevonden spullen 
leuke dingen maken op de BSO! 

 
Woensdag 21 oktober 
BSO Ichtus is vandaag gesloten.  
Alle kinderen zijn bij de BSO van IKC “Het Balkon”. 
 
 
Donderdag 22 oktober 
Verkleden, dansen, swingen en zingen. Doe jij ook 
mee?? We gaan er vandaag een feestje van maken! Je 
mag verkleed komen of verkleedkleren meenemen. 
 
 

Vrijdag 23 oktober 
Een bakdag mag in deze vakantie niet 
ontbreken! Zelfgemaakte herfstkoekjes 
maken een daarna lekker chillen bij een 
leuke film!  


