
 

 

 
 
 
Soms ben je ergens, buiten, in een winkelcentrum of ergens binnen en kijk je 
naar dingen. Dan heb je vast wel eens de vraag: “Hoe doen ze dat?” of “Hoe 
maken ze dat?” Hier willen wij graag een antwoord op vinden en daarom gaan 
wij in de voorjaarsvakantie op zoek! 
 
Adres van ons vakantieparadijs: 
IKC Het Balkon 
Jacob van Heemskercklaan 68 
3144 DK  Maassluis 
 
Contact via WhatsApp is mogelijk 
Tel mobiel: 06-52360305 
Tel: 010 5931150  
 
 

 
Let op: aanmelden/afmelden voor de vakantieopvang is alleen 
mogelijk via Kindplanner! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

https://un1ek.kindplanner.nl/#/login


 

 

 
 

Thema: “Zit dat zo?” en “Doen ze dat zo?” 
 
Maandag 25 februari 2019: 
 
Buiten is het koud: dat betekent schrale lippen. Dan moet er 
lippenbalsem op. Maar wat is lippenbalsem en hoe maak je dat…? 
Na afloop zal iedereen zeggen: “O zit dat zo”…!!!” en “O maken ze dat 
zo…!!! ’s Middags gaan we naar de tandarts waar alle vragen van de 
kinderen beantwoord zullen worden en we ook volmondig zullen 
afsluiten met: “O zit dat zo…!!! 
 
Dinsdag 26 februari 2019: 
 

Vandaag gaan we op stap met de bussen van UN1EK! In 
Rotterdam ligt een mooie winkel met allemaal lekkere en heel 
veel verschillende noten. Zo komen we te weten hoe de noten 
worden gemaakt, mogen we noten scheppen en mogen we 
noten meenemen. Natuurlijk zal iedereen op de terugweg in de 
bus zeggen: “O maken ze dat zo…!!!” en “O smaken deze 
nootjes zo…!!!” “s Middags zullen we op de BSO genieten van 
een lunch met lekkere broodjes. Smullen maar! 
 

 
Woensdag 27 februari 2019: 
 
We spelen in de ochtend gezellig met waar we zin in hebben. Gezelschapsspelletjes, 
tekenen/kleuren, muziek luisteren enz. Na het eten gaan we genieten van een film in 
theater de Koningshof.  En na afloop zal iedereen roepen onderweg terug naar de BSO:  
“O genieten doe je zo….! 
 
Donderdag 28 februari 2019: 
 
Wie is er nog nooit in een supermarkt geweest? Iedereen vast wel eens. 
Maar dan heb je ook vast wel eens gedacht: waarom staat dit hier, of hoe 
maken ze dat of waar is dat voor? Op al deze vragen krijgen jullie vandaag 
antwoord. We gaan voor een rondleiding naar Albert Heijn. Zo weten we 
als we terug komen precies hoe alles er in een supermarkt aan toe gaat en 
zal iedereen zeggen:  “O zit dat zo…!!! 
Pssst, nog een verrassing…. “We eten vandaag patatjes” 



 

 

 
 
Vrijdag 1 maart 2019: 
 
Iedereen heeft wel een fotolijstje thuis hangen aan de muur of 
staan in de kamer. Maar ja, een fotolijstje,,,, hoe maak je dat 
eigenlijk? Vandaag gaan we daar antwoord op krijgen want we 
gaan fotolijstjes versieren.  
 
En ook vandaag sluit iedereen af met de zin:  “O maak je dat 
zo…!!!” Van al dat harde werken krijg je honger en eten we lekker 
tosti’s. Hoeveel verschillende tosti’s zijn er eigenlijk en wat zit er 
allemaal op….? Bereid je eigen tosti met bijv kaas, ham, tomaat, 
prei, kipfilet en nog veel meer lekkers. 
Mmmmm smullen maar!!! 
 
 
 

We hebben er nu al heel veel zin in en gaan er met elkaar een hele leuke week 
van maken! Na de vakantie zal iedereen zeggen:   
 

“O plezier maken doen we zo…!!!” 


