
 

 

Vakantieopvang ‘De Waterweg’ 
 
 
Yes! het is weer Herfstvakantie! 
Ook dit jaar heeft het team ‘De Waterweg’ weer een ontzettend leuk programma verzorgd. In 
de Herfstvakantie krijgen de kinderen een tas. Gedurende de week wordt de tas steeds voller 
en aan het eind van de week gaat de tas mee naar huis. Er zijn verschillende activiteiten 
gepland rond het thema ‘De Herfst-tas’! 
 
Wij streven ernaar ons te houden aan het geplande programma. Het kan echter zo zijn dat er 
door omstandigheden en met het oog op veiligheid en welzijn, zoals actuele 
weeromstandigheden, gebeurtenissen en behoeften vanuit de kinderen, afgeweken wordt 
van het programma. Houdt u hier rekening mee! 
 
We zien jullie graag in de Herfstvakantie tot snel! 
Groetjes Annemarie, Özgül, Mauke, Malissa, Sammy, Mizgin, Tanja, Ellen en Bert. 
 
Adres:  
IKC Het Balkon 
Jacob van Heemskercklaan 68 
3144 DK Maassluis 
 
Contact: 
WhatsApp’en is mogelijk. Ook bij afmeldingen. 
 
Mobiel IKC Het Balkon:    06 523 603 05 
Mobiel IKC De Regenboog:  06 523 605 45 
IKC Het Balkon:    010 593 115 0 
  



 

 

Maandag 16 oktober  
Vandaag gaan we een tas versieren! Met verschillende knutselmaterialen versier jij je tas naar 
je eigen smaak. Gedurende week krijg je elke dag wat moois in je tas.  
Aan het einde van de week neem je jouw tas weer mee naar huis.  
 
Dinsdag 17 oktober 
Vandaag krijgen wij reptielen, amfibieën en geleedpotigen op bezoek!  
Heel spannend natuurlijk, want jullie kunnen ze van dichtbij bekijken en 
aanraken! Ook wordt er veel verteld over deze dieren en kunnen jullie hier 
veel van leren.  
 
Natuurlijk kan je ook alvast de website bekijken http://www.pretmetrep.nl/  
 
 

Woensdag 18 oktober 
         Woensdag Bakdag! 

       Vandaag hebben wij een heerlijk cupcake-recept op het menu staan. 
    Je kunt ze mooi versieren en natuurlijk lekker opeten. 
 

 
Donderdag 19 oktober 
Op zoek naar mooie bladeren, kastanjes, takken of vruchten? Waar kan 
je dat beter vinden dan in het bos? We gaan naar ‘Het Staelduinse bos’.  
We zoeken hun mooie schatten en nemen deze mee naar de BSO.  
We kunnen de schatten bewaren in onze tas of er een mooi kunstwerk 
van maken. We bewaren ook nog wat voor de volgende dag. 
Belangrijk! Neem kaplaarzen mee en een regenjas, want het kan ook 
regenen tijdens de boswandeling.  
 
 
Vrijdag 20 oktober 
Yes, er zijn weer kastanjes buiten, daar kunnen we ook mee knutselen. We gaan vandaag een 
spinnenweb, paddenstoelen en een boom met bladeren knutselen.  
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