
 
 
 
 
 
 

 

Deze zomervakantie is het thema 
“Vakantieopvang Holy op tour” 

 
We gaan allerlei leuke activiteiten doen. Tijdens de zomervakantie is het vaak lekker weer en 

is het goed om afwisselende activiteiten te doen. Zijn jullie benieuwd? 
Neem een kijkje! Er is genoeg te doen! 

 
 
Vakantieopvang Holy 

Thema: De wereld rond, Holy op tour 

Locatie: Baarnhoeve 4, Vlaardingen 

Periode: 16 juli t/m 19 juli  

Telefoon: 

 Groep Geel 06 424 043 24  

 Groep Groen 06 811 988 63 

 Groep Paars 06 148 768 15  
 
Op woensdag en vrijdag spelen alle kinderen samen.  
 
Het vakantieprogramma kan wijzigen. Mocht dat zo zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte 
gebracht door de pedagogisch medewerkers (in de ochtend, als u uw kind(eren) komt 
brengen).  
 
We hebben er zin in en maken er samen met jullie een gezellige, leuke en ontdekkende 
zomervakantie van! 
  



 
 
 
 
 
 

 

Week 1 16 t/m 20 juli 
 
Maandag 16 juli 
Ochtend/Middag: Krimpfolie 
 
Ik heb een raadseltje: het gaat in de oven en het krimpt, wat is het?? Het is 
krimpfolie! Vandaag gaan we iets leuks maken met krimpfolie. 
 

 
Dinsdag 17 juli 
Ochtend/Middag: Speeltuin 
Schuttersveld 
 
Glijden, klimmen en klauteren en nog veel meer. Dat kan 
vandaag! We gaan naar de speeltuin Schuttersveld. Vergeet je 
makkelijke schoenen en kleding niet aan te trekken. 
 
Meenemen: extra kleding. 
 
 
 

 
Woensdag 18 juli 
Ochtend: Salade maken 
Middag: Waterspelletjes 
 
Is het een warme dag vandaag? Vergeet je badkleding dan niet mee te 
nemen. We gaan waterspelletjes doen. Daarnaast maken we een lekkere 
frisse salade met elkaar. 
 
Meenemen: badkleding en/of extra kleding. 

 
 
Donderdag 19 juli 
Ochtend: Limonade beschermers maken          
Middag: Smoothies maken 
 
Heb je ook wel eens last van vliegjes in je drinken als je buiten zit? Dan wordt dat 
probleem vandaag opgelost. We gaan limonade beschermers maken. In de middag 
maken we onze zelfgemaakte smoothie. 
 
 
 
 

Vrijdag 20 juli 
Ochtend/Middag: Waterspeeltuin 
 
Vandaag hopen we dat de zon lekker gaat schijnen, want we 
gaan naar de waterspeeltuin. 
 
Meenemen: Badkleding/handdoek/schone kleding/slippers of 
schoenen die nat mogen worden. 

  



 
 
 
 
 
 

 

Week 2 23 t/m 27 juli 
 
Maandag 23 juli 
Ochtend: Kaasstengels maken 
Middag: Creatief bezig zijn met ijsstokjes 
 
In de ochtend maken we onze eigen kaasstengel. ’S 
Middags gaan we creatief te werk met 
ijsstokjes. Wat zou je daar allemaal mee 
kunnen maken? 

 
 

 
Dinsdag 24 juli 
Ochtend: Fruithoorn 
maken 
Middag: Speeltuin 
 
Geen hoorn met ijs, maar een hoorn met fruit. Vandaag maken 
we een lekkere fruithoorn. In de middag maken we onze eigen 
lunch om te gaan picknicken in de speeltuin. 

 
 
Woensdag 25 juli 
Ochtend/Middag: Speeltuin Levenslust  
 
Glijden, klimmen en klauteren en nog veel meer. 
Dat kan vandaag! We gaan naar de speeltuin 
Levenslust. Vergeet je makkelijke schoenen en 
kleding niet aan te trekken. 
 
Meenemen: extra kleding. 
 

 
Donderdag 26 juli 
Ochtend/Middag: Creatieve buitenspeeldag  
 
Vandaag hebben wij een creatieve buitenspeeldag. We gaan verschillende 
activiteiten doen met elkaar. Spelletjes, stoepkrijten en misschien ook wel met 
water als de zon lekker schijnt. 
 
Meenemen: extra kleding/badkleding. 
 

 
 
 
Vrijdag 27 juli 
Ochtend: Kinderboerderij  
Middag: Knutsel activiteit 
 
Vandaag gaan we met elkaar naar de kinderboerderij. Wat voor 
dieren zijn daar allemaal te zien? ’S Middags gaan wij daar een 
knutselactiviteit mee doen. 
  



 
 
 
 
 
 

 

Week 3 30 juli t/m 3 augustus 
 
Maandag 30 juli 
Ochtend/Middag: Lasagne en salade maken 
 
Vandaag leren wij hoe we een lasagne maken. Wat gaat er 
allemaal in? Hoe lang moet het in de oven? Bij lasagne is het 
ook heerlijk om een salade te eten. Die maken wij ook 
helemaal zelf. Als de zon gaat schijnen gaan wij ook nog met 
elkaar naar een speeltuin in de buurt. 
 
Dinsdag 31 juli 

Ochtend: Vrije ochtend 
Middag: Film kijken met groep geel 
 
We moeten al zoveel met elkaar, vandaag mag je zelf kiezen wat je graag 
wilt doen in de ochtend. ’S Middags gaan wij met groep geel een film 
kijken op het grote scherm bij het podium. Welke film dit wordt is nog een 
verrassing! 
 
 

 
 
Woensdag 1 augustus 
Ochtend/Middag: Waterspeeltuin 
 
Vandaag hopen we dat de zon lekker gaat schijnen, want we gaan 
naar de waterspeeltuin. 
 
Meenemen: Badkleding/handdoek/schone kleding/slippers of 
schoenen die nat mogen worden. 
 
 

 
 
 
Donderdag 2 augustus 
Ochtend/Middag: Speeldernis 
 
Vandaag gaan we met de busjes naar de Speeldernis. Vergeet geen 
makkelijke kleding aan te trekken. 
 
 
 

 
 
 
Vrijdag 3 augustus 
Ochtend/Middag: Picasso  
Vandaag zullen wij ons creatief bezig houden op een canvas.  
We gaan een fruitsoort verven. Waar houd jij van? 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 

Week 4 6 t/m 10 augustus 
 
Maandag 6 augustus 
Ochtend/Middag: Picasso 
 
Ben jij creatief? Vandaag kan je dit oefenen. We gaan op canvas een 
activiteit doen wat te maken heeft met de zee.  
 
 
 

 
 

 
 
Dinsdag 7 augustus 
Ochtend/Middag: Bouwspeelplaats 
 
We gaan vandaag naar de bouwspeelplaats. Een hut, een huis, 
een boot of toch een zelf gemaakt dorp? Je kan het zo gek niet 
bedenken.  
 
Meenemen: oude kleding en dichte schoenen! 
 
 

Woensdag 8 augustus 
Ochtend: Geweven Aquarelle 
Middag: Fruitbowl maken 
 
Een creatief mooi kunstwerk maken met Geweven Aquarelle. Je maakt 
namelijk twee bijna dezelfde schilderijen op papier met verf. Alleen je 
knipt er zoals je op het plaatje ziet twee keer in. Die maak je aan 
elkaar. Zie het plaatje links. In de middag maken we een heerlijke 
fruitbowl en helpen jullie mee met al het fruit in stukjes snijden. Durf jij 
dat al? Wij gaan je erbij helpen en daarna lekker smullen! 
 

 
Donderdag 9 augustus 
Ochtend/Middag: Boodschappen doen en wraps maken 
 
Vandaag maken we onze eigen wrap. Weet jij wat een wrap is? En wat 
er allemaal in kan? Je mag dit uiteraard zelf weten! en met een 
boodschappenlijst gaan we zelf alle boodschappen halen. 
 
 
 
 
Vrijdag 10 augustus 
Ochtend & middag: Speeldernis in Rotterdam. 
Meenemen: reserve kleding, rugtas en handdoek en 
zwemkleding. 
 
“Naar de Speeldernis”. Wat is dat eigenlijk? Er zijn 
bomen, bosjes, takken, riet, water, zand en er is een 
kampvuurplaats en een tipi. Eigenlijk is de 
Speeldernis een grote natuurspeeltuin waar je kunt 
klimmen, klauteren, hutten bouwen en nog veel 
meer. Ook gaan we lekker picknicken in de 
natuurspeeltuin. Heb jij zin om deze speeltuin te 
verkennen?  



 
 
 
 
 
 

 

Week 5 13 t/m 17 augustus 
 

Maandag 13 augustus 
Ochtend/Middag: Beatrixpark 
 
Vandaag gaan we met de busjes naar het Beatrixpark. Natuurlijk niet 
zonder eten. We maken eerst onze eigen broodjes en dan kunnen 
we in het Beatrixpark gezellig met elkaar picknicken. 
 
Meenemen: extra kleding 
 
 

 
Dinsdag 14 augustus 
Ochtend: Frisbee maken 
Middag: Pannenkoek 
 
Vandaag maken we onze eigen Frisbee. Hoe we dit gaan doen, gaan 
we nog niet verklappen! In de middag eten we met elkaar 
pannenkoeken, maar niet zomaar pannenkoeken. We eten deze met 
frisse fruitstukjes erop! 

 
 
Woensdag 15 augustus 
Ochtend: Er komt een EHBO’er op bezoek. 
Middag: Helpen bij de kinderboerderij. 

 
In de ochtend komt er vandaag een EHBO’er langs. Wat is dat precies? Een 
EHBO’er is iemand die als jij gevallen bent jouw wond schoonmaakt en er dan 
een pleister of een verbandje op doet. Vandaag gaan we leren wat je allemaal 
op een wondje kan doen en hoe je dat moet doen. Als het weer het toelaat 
gaan we picknicken in het park bij de kinderboerderij. Ook gaan we de boer 
helpen met allerlei klusjes en werkzaamheden die je op de boerderij moet doen 
 
 
 
 

Donderdag 16 augustus 
Ochtend: Eigen bellenblaas maken. 
Middag: Frozen Yoghurt maken. 
 
Heb jij je altijd afgevraagd hoe je een bellenbla as kan maken? 
vandaag maken we onze eigen bellenblaas en natuurlijk gaan we het 
uitproberen. 
Weet jij wat Frozen Yoghurt is? Het woord zegt het al een beetje voor. In de middag maken we onze eigen 
Frozen Yoghurt. 
 

 
Vrijdag 17 augustus  
Ochtend: Speurtocht in de Heemtuin. 
Middag: Spelen in de speeltuin. 
 
Vandaag gaan we naar de Heemtuin waar we een speurtocht gaan 
doen! We kunnen hier allerlei planten en dieren tegen komen. Wie weet 
zie je wel een muizenholletje! In de middag spelen we in de speeltuin 
naast de Heemtuin. 
 
  



 
 
 
 
 
 

 

Week 6 20 t/m 24 augustus 
 
Maandag 20 augustus 

Ochtend: Bonbons maken 
Middag: Bonbon doosje maken 
 
Hmmm…..Bonbons, wie lust dat nou niet? En wat is nou leuker dan het 
helemaal zelf te maken? Vandaag maken we onze eigen bonbons. In de 
middag maken we ook ons eigen bonbon doosje zodat wij ze heerlijk mee 
naar huis kunnen nemen. 

 
 
Dinsdag 21 augustus 
Ochtend/Middag: Delftse Hout 
 
Vandaag gaan we naar Delftse Hout. Vergeet geen extra 
kleding mee te nemen! 
 
 

 
 
 
Woensdag 22 augustus 
Ochtend & middag: Un1ek zomerfeest bij het Hof in Vlaardingen.  
 
Vandaag zijn alle kinderen welkom bij het Un1ek zomerfeest in het hof in 
Vlaardingen. Daar krijgen de kinderen en strippenkaart en kunnen de 
kinderen verschillende activiteiten doen waarbij ze worden begeleid. De 
kinderen kunnen ook gezonde snacks eten, dansen, over de stormbaan en 
nog veel meer leuke dingen!  

 
 
Donderdag 23 augustus 
Ochtend: Een vlot maken van takjes. 
Middag: Eier-doos aquarium  
 
In de ochtend gaan we naar het bos om takjes te zoeken om ons eigen 
vlot te maken en daarna uitproberen zullen ze blijven drijven??? 
Wat kan je allemaal maken met een eier-doos? En wat heeft dat met de 
zomer te maken? Dat gaan wij in de middag ondervinden.  
 
 
 
 

Vrijdag 24 augustus  
Ochtend: Hapjes maken. 
Middag: Bowlen bij Dok99 in Vlaardingen. 
 
In de vakantie heb je alle tijd en daarom gaan we lekkere hapjes maken 
die we in de middag na het bowlen lekker op kunnen eten. Ook maken we 
hapjes voor de ouders zodat ze kunnen proeven wat jullie gemaakt 
hebben. Maar wat gaan we precies voor hapjes maken? Dat blijft nog een 
verrassing. Lukt het jou om tijdens het bowlen alle kegels om te gooien? 
We gaan in de middag namelijk bowlen. 

 


