
  

 

Vakantie opvang West   
Mobiel: 06-50596311   

 
 

……………………………..WIST U DAT………………………………  
  

• Het vanaf maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018 kerstvakantie is  

  

• Het thema van de vakantie is:  Achter de schermen bij…….?????????  

  

• Wij weer een leuk programma hebben voor kinderen van 4 t/m 13 jaar  

  

• Wij i.v.m. onze activiteiten planning zo spoedig mogelijk van u willen weten of uw kind 

wel/niet naar de vakantieopvang komt.  

   

• 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 op prijs stellen als u uw kind tijdig afmeld op het daarop volgend telefoonnummer: 

0650596311  

  

• Uw kind iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje mee moeten nemen naar de 

vakantieopvang. Ook als dit niet vermeld staat op het programma!  

  

• Er soms op het programma staat dat kinderen hun fiets mee moeten nemen, en indien 

kinderen geen fiets bij zich hebben zij niet kunnen deelnemen aan de fietsactiviteit.   

  

• Uw kind door buitenactiviteiten vies kan worden. Hierbij zijn kaplaarzen, regenkleding en 

kleren en schoenen wat vies mag worden erg praktisch. Regenkleding ook nodig is als wij 

uitstapjes doen. 

  

• Wij alleen maar kinderen meenemen tijdens zwemactiviteiten als zij in het bezit zijn van 

tenminste een A diploma.  

  

• U aanvragen tot ruildagen kunt indienen op locatie. U krijgt hier 7 werkdagen van tevoren een 

terugkoppeling over.  

  

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

• Vakantieopvang West bestaat uit de volgende locaties;  

*Kindcentrum Prins Willem Alexander  

*BSO De Schakel 

*BSO De Bavinck 

 

 



  

 

Het thema van de kerstvakantie is: Achter de schermen bij….? 
Achter de schermen bij…… de bakker, bij de schoonheidsspecialiste, achter de schermen 

Bij de radio. 
 

Maandag 25 december, 1ste kerstdag. Let op wij zijn gesloten!! 
 
Dinsdag 26 december, 2e kerstdag: Let op wij zijn gesloten!! 

 
  Woensdag 27 december 2017:   
Achter de schermen bij……. Wie droomt er van zijn eigen stad te bouwen. In de 

ochtend gaan we er eentje met elkaar maken. We  bouwen dit niet met  papier, 

karton en lijm maar met ontbijtkoek, pasta, smarties, dropveters en smeerkaas. 

Hoe groot word onze stad? Heeeeel groot! 

 

In de middag gaan wij naar Miniworld in Rotterdam en nemen wij een kijkje 
achter de schermen. Waar blijven de treinen als ze een tunnel inrijden? Hoe 
worden de treinen bestuurd? Ontdek alle geheimen vanmiddag in Miniworld.  Let 
op; neem je tas mee!  
 
 

     Donderdag 28 december 2017: 
Achter de schermen bij…… De schoonheidsspecialiste. 
In de ochtend komt de schoonheidsspecialiste langs. We kunnen 
ons laten verwennen met een gezichtsmasker, wat is dit? Een 
lekker verzorgend spulletje op je gezicht wat je huid verzorgd en 
waar het zacht van word.   
 
‘s Middags houden we een verwen-middag. We gaan dan kneden 
en trekken aan je lijf (masseren) en daar word je helemaal rustig van.  
 

 

Vrijdag 29 december 2017: 

 

Let op 7+ kinderen om 09:30 uur op locatie aanwezig zijn, neem je fiets en tas mee! 

In de ochtend gaan de 7 plus kinderen op de fiets naar jeugdstad in Vlaardingen. Hier is van 

alles te doen en te zien. Wie weet komen we met leuke werkjes terug die 

je vader, moeder, opa, oma, buurvrouw, buurman enz. kan bewonderen. 

 

De kinderen vanaf 4 t/m 6 jaar gaan aan de slag met koekjes bakken en 

deze versieren, maak jij een ster of een maan of misschien wel een 

voetbal? Ook gaan wij op speeltuinentocht, ga jij van de glijbaan of zit jij 

liever op de schommel? 

 



  

 

Maandag 1 januari 2018, nieuwjaarsdag. Let op wij zijn gesloten! 
    
 

Dinsdag 2 januari 2018: 
Achter de schermen bij…..De Bakker! 
’s Morgens houden wij een  warme broodjes estafette en de bakker houd 
toezicht. Hoeveel broodjes krijg je in de oven, is je mand al vol met broodjes?  
’s Middags gaan wij een echte bakker bezoeken; hier hebben ze ook een 
verrassing voor ons, zou het iets lekkers zijn? Dat word smullen! 

 
 
 
Woensdag 3 januari 2018: 

 
Achter de schermen bij………Het Hotel! 
Vandaag brengen wij een bezoek aan het Ibis Hotel. Hoe zien de kamers er 
uit? Hoeveel verdiepingen heeft het hotel? En wat voor lekkers hebben zij 
in het restaurant? Dat kom je vandaag te weten. Naar aanleiding van ons 
bezoek aan het Ibis Hotel gaan we zelf een hotel maken maar dan voor 

wormen, he bah nee joh! Echt wel, dat is juist leuk, we geven de wormen een lekker warm 
huisje.  
 
 

 
Donderdag 4 januari 2018: 

Achter de schermen bij……. De Kledingbank! 
’s Morgens gaan we naar de kledingbank in de Westwijk, hoe 
werkt het daar en wat doen die mensen daar? Wanneer mogen 
mensen hier spullen halen? Voordat we naar de kledingbank gaan 
kunnen we een paar tasjes versieren en dit aan de kledingbank 
schenken. Natuurlijk krijg je ook een eigen tas om te versieren, 
deze mag je voor jezelf houden en meenemen naar huis.  
         
 
 

 
   Vrijdag 5 januari 2018: 

Achter de schermen bij……de Radio en de Stadsgehoorzaal! 
 ’s Ochtends gaan wij op bezoek bij de radio. Luister jij mee? Wie heeft er 
al eens naar de radio van Vlaardingen geluisterd? 
’s Middags gaan wij naar de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen, dit is een 
theater met voorstellingen voor jong en oud. Durf jij op het podium te 
staan? En wat zullen we daar allemaal gaan zien? 
 


