
 

 

………………..................………..….Wist U Dat………………………….......................... 

De Voorjaarsvakantie van maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart is? 

• Het thema van de vakantie is: Wij gaan op ontdekking! 

• Wij weer een leuk programma hebben voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

• 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 moet 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 moet 

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. 

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

 



 

 

Vakantieopvang Centrum Thema: Wij gaan op ontdekking! 

Locatie: De Bavinck, Da Costastraat 26, 3131GC Vlaardingen. 

Periode: 25 februari tot 1 maart. 

Mobiel: 06- 11038340 

 

Ga je mee met ontdekkingsreis op de BSO?! Deze vakantie staat in het thema 

ontdekken. We zullen dingen gaan ontdekken die we nog niet wisten en 

misschien nog nooit hebben gedaan! 

 

Maandag 25 februari 

Wist je dat de kleren van een brandweerman zijn gemaakt van een speciale stof die 

niet gemakkelijk in brand vliegen! En dat deze kleren hem beschermen tegen de hitte! 

Wij gaan in de ochtend een kijkje nemen in de brandweerkazerne.  

We zullen hier rond 09:30 naar toe lopen! 

In de middag gaan wij een super leuke sport beoefenen die jullie 

waarschijnlijk nog niet kennen. Kennen jullie de termen Petanque, 

Tripletten en Tête à Tête ?  

Vanmiddag gaan wij dit spel ontdekken! Wij zullen dit in de 

Broekpolder gaan doen en zullen rond half 4 weer terug zijn op de 

BSO. 

Trek voor vandaag je lekkere wandelschoenen aan! 

 

 

Dinsdag 26 februari. 

Vandaag gaan we op ontdekking bij Villa Zebra in Rotterdam. We 

gaan een kijkje nemen in het kunst laboratorium! Hier gaan we een 

wereld betreden waar alles mogelijk is: DE TOEKOMST!  

Wij zullen om 9:15 vertrekken met de Un1ek busjes.  

 

Woensdag 27 februari. 

Waarom proef je minder als je je neus dicht houdt en wat gebeurt er als je lijm, zout 

en verf met elkaar mengt? Dit gaan wij vandaag ontdekken, wij gaan proeven en 

 we worden echte kunstenaars! 

 

Donderdag 28 februari. 

In de ochtend krijgen wij een scheikundige op bezoek. Zij gaat ons laten ontdekken 

wat er gebeurt als je allerlei stofjes door elkaar mengt. 

In de middag gaan wij een kijkje nemen bij de sloot. Wat leeft en groeit er in de sloot? 

 

Vrijdag 1 maart. 

Vandaag gaan wij naar de Scouting toe! Hier gaan wij  de spannendste, leukste, 

creatiefste en meest uitdagende activiteiten ontdekken. Wij gaan hier rond half 11 

naar toe lopen en zullen rond half 4 weer terug zijn op de BSO.  

Doe je oude kleren aan die vies mogen worden! En neem schone kleren mee. 


