
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Flamingo’s   Groep 5 t/m 8 
 
Voor jullie ligt het programma van de herfstvakantie, met als thema Ter land, ter zee 
en in de lucht! Vanwege de verschillende activiteiten en uitstapjes die wij gepland 
hebben, hopen wij ook dat het weer een beetje mee zit. Hopen jullie met ons mee? 
Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in! 
  
Op de dagen dat er uitstapjes gepland staan en wij deze zo soepel mogelijk willen 
laten verlopen, willen wij u vragen om uw kind vóór 09:00 uur te brengen.  
Kijk goed bij elke dag naar wat uw kind gaat doen en of er dingen meegenomen 
moeten worden, zoals een fiets, rugzak, flesje etc.  
  
Wij vragen u om (via Kindplanner en via whatsapp) 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.  
  
Tijdens de uitstapjes zijn wij te bereiken via de telefoon (06-15192477). Wij doen er 
alles aan om de uitstapjes door te laten gaan. Als dit door omstandigheden helaas 
niet mogelijk is, zal er naar een passend alternatief worden gezocht.  
  
Hopelijk zien wij jullie allemaal in de vakantie! 
 
 
 
 
 



 

 

Maandag 19 oktober 
Spring op je fiets en zet je speurneus op! Vandaag 
gaan we een puzzeltocht doen. We gaan “Op 
jacht”! Maar waarnaar zijn we op jacht? Dat blijft 
nog even de vraag! 
 
Meenemen: Fiets, broodtrommel, flesje water/ 
bidon/ Dopper. En als er regen voorspeld wordt: 
Een regenjas, extra broek en sokken.  
 

Dinsdag 20 oktober 
Wij gaan magneetvissen! Wat zouden 
we vinden? Spannend! En misschien 
hebben we ook nog wel tijd voor 
Jachtseizoen! Dus ook vandaag zijn 
speurneuzen nodig! 
 
Meenemen: Fiets, broodtrommel, flesje 
water/ bidon / Dopper. En als er regen 
voorspeld wordt: Een regenjas, extra 
broek en sokken. 
 
 
Woensdag 21 oktober 
Vandaag gaan we kokkerellen. Zet je koksmuts op en doe je schort om! Duik 
met ons de keuken in om iets te maken wat lekker en gezond is. Dan hebben 
we daarna genoeg energie om ook nog te gaan knutselen! 
 
Donderdag 22 oktober 
Vandaag gaan wij naar het Voedselbos! Daar is altijd wel wat te beleven! 
Meenemen: Fiets, broodtrommel, flesje water/ bidon/ Dopper. En als er regen 
voorspeld wordt: Een regenjas, extra broek en sokken. 
 
Vrijdag 23 oktober 
Klaar voor de start? 3....2....1....Go! 
Vandaag houden wij een zeepkistenrace en daar heb 
je natuurlijk een zeepkist voor nodig. Die gaan we 
dus zelf maken! Bouw je mee? 

 
 


