
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Paradijsvogels    Groep 3/4  
 
Voor jullie ziet u het programma voor de herfstvakantie, met als thema ‘Ter 
land, ter zee en in de lucht!’ 
Door de verschillende activiteiten en uitjes 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 uitjes gepland staan en om deze zo soepel mogelijk te 
laten verlopen, willen wij u vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen.   
 
Vergeet niet elke te bekijken wat u uw kind aan doet en wat er op het 
programma staat die dag. Op de dag dat wij een uitje hebben ook graag  
een lege broodtrommel en een bidon. 
 
Wij vragen u om (via Kind planner 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 06-42886367.  
 
Wij doen er alles aan om de uitstapjes door te laten gaan. Als dit door 
(weer)omstandigheden helaas niet mogelijk is, zal er naar een passend 
alternatief worden gezocht.   
 
 
Hopelijk zien wij jullie allemaal in de vakantie!   
 

 
 



 

 

Vakantieopvang OOST 
 

Locatie:      Tijden: 
Goudsesingel 100 Vlaardingen    07:30 – 18:30 uur. 
 
 
Maandag 19 oktober 2020: 
Trek je sportieve sportkleding maar alvast aan. Wij 
gaan vandaag allerlei verschillende sportactiviteiten 
doen bij de Polderpoort.   
Meenemen: sportkleding, sportschoenen, flesje water 
en een lege broodtrommel.      
 
 
Dinsdag 20 oktober 2020: 
Gaan jullie mee op zoek naar uit de lucht vallend materiaal? Dan moeten wij 
eerst een knapzak hebben gemaakt.  
Meenemen: flesje water en een lege broodtrommel 
 
 
Woensdag 21 oktober: 
Van hard werken op het land, de zee en in de lucht krijg je super veel trek. 
Duik je met ons mee de keuken in om wat lekkers te maken, zodat je daarna 
hard kan werken aan de geplande knutselactiviteit.  
Meenemen: Kookshort & Kookmuts  
 

 
Donderdag 22 oktober: 
Wisten jullie dat je heel veel planten en bloemen 
kunt eten. Dit gaan wij namelijk vandaag 
ontdekken in het voedselbos. Ook leren wij hier 
van alles over insecten en andere dieren.   
Meenemen: Tas, fles water en een lege 
broodtrommel  
 

 
Vrijdag 23 oktober 2020:  
Klaar voor de start 3…2…1 Gooo!! 
Vandaag houden wij een zeepkistenrace en 
daar heb je natuurlijk een zeepkist voor nodig. 
Deze gaan wij zelf maken, bouw je met ons 
mee? 


