
 

 

……………................………..….Wist U Dat…………………………................ 
De herfst vakantie is van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober 

2020 is. 
• Het thema van de vakantie is: Lekker Sportief! 

• Wij weer een leuk programma hebben voor kinderen van 4 t/m 7 en 7t/m 12. 
• Wij vanaf dit schooljaar voor de 7+ kinderen een apart programma 

hebben en zij ook op maandag, dinsdag en donderdag bij de 
SportOutdoorBso gebracht mogen worden. 

• Wij i.v.m. onze activiteitenplanning het liefst zo snel mogelijk van u willen 
weten of uw kind wel/niet naar de vakantieopvang komt. Dit kunt u zelf 

aangeven in het ouderportaal van Un1ek. 
• Wij in het programma i.v.m. activiteiten vermelden hoe laat uw kind aanwezig 

moet zijn op locatie en wanneer wij weer terug zijn op locatie. 
• Wij het zeer op prijs stellen als u uw kind zelf tijdig afmeldt via Kindplanner. 

• Uw kind iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje mee moeten 
nemen. Ook als dit niet vermeld staat op het programma! 

• Er soms op het programma staat dat 7+ kinderen hun fiets mee moeten 
nemen, en indien kinderen geen fiets bij zich hebben, zij helaas niet kunnen 

deelnemen aan de fiets activiteiten. 
• Wij alleen maar kinderen meenemen tijdens zwemactiviteiten als zij in het 

bezit zijn van tenminste een A-diploma. 
• Uw ruildagen, flexibele opvang dagen en extra opvang dagen in kan dienen 

in het ouderportaal, u krijgt minimaal 10 werkdagen van tevoren een 
terugkoppeling of dit wel/niet akkoord is. 

• Wij water/thee en gezonde snacks als tussendoortje aanbieden aan de 
Kinderen. 

• Denkt u bij warm weer aan het insmeren van zonnebrand voor 
dat uw kind naar de vakantie opvang komt. 

• De Vakantieopvang op de Bavinck school is  van 07:00 tot 18:30 op 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag! 

(07:00 opvang in overleg met pm’er) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Vakantieopvang Centrum Thema: Lekker bewegen! 
Locatie: Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen, 
SPORTOUTDOORBSO! 
Periode: 19 oktober t/m 23 oktober 2020 
Mobiel: 06-81689295 

 
 
Maandag 19 oktober  
Vandaag gaan we bij  de SportOutdoorBso 
OUTDOOR dag houden bij Adventure met . 
Neem vandaag kleren en schoenen mee die vies 
mogen worden! 
 
 
 
 

 
Dinsdag 20 oktober 
Vandaag gaan we bij de SportOutdoorBso  
boogschieten daarna fietsen we naar het 
Pannenkoekenhuis om een lekkere 
pannenkoek te eten.  
Kom vandaag op de fiets en doe 
schoenen aan die vies mogen worden! 
 
                              
Donderdag 22 oktober 
Springen! Springen! Springen! We gaan naar JUMPING XL! 
Doe vandaag sportieve kleding aan want we gaan lekker springen. 
We worden rond 10uur opgehaald met het UN1EK busje en we 
zullen rond 14:30 weer terug zijn bij de BSO! 
 
 
 


