
 

 

Voorjaarsvakantie:  25-02-2019 t/m 01-03-2019 
Locatie:    Vakantieopvang Steendijkpolder 
Telefoonnummer:   0624109081 
 
 
Maandag 25 februari 
Deze week beginnen we met een kleine fietstocht richting de dol-fijn! We gaan heerlijk zwemmen met de 
oudste kinderen die minimaal een A diploma hebben behaald. Voor de kinderen zonder diploma blijven we 
op locatie en gaan we allemaal oud Hollandsche spellen spelen. We zouden het leuk vinden dat jullie 
verkleed naar de BSO komen, dan kunnen we na de spelletjes er een klein feestje van maken! 
  
Wat moet je meenemen:  
Oudste kinderen: Fiets, tas met zwemkleren + handdoek 
Jongste kinderen: Als je wilt verkleedkleren! 
 
Dinsdag 26 februari  
Vandaag gaan we naar het trampolinepark bij ons om de hoek. 
De hele dag springen, klauteren en spelen! Tussen het spelen door zorgen wij natuurlijk weer voor een 
heerlijke lunch voor de kinderen. 
 
Wat moet je meenemen: Tas met sportschoenen, sokken en bidon. Voor de jongste kinderen graag een 
extra setje kleren 
 
Woensdag 27 februari 
Vandaag zijn wij gesloten. De kinderen zijn deze dag van harte welkom bij de vakantieopvang ‘De 
Waterweg’, in IKC Het Balkon,  aan de Jacob van Heemskerklaan. (telefoonnummer: 0105931150 

 
Donderdag 28 februari 
De laatste 2 vakanties hebben de oudere kinderen al kennis kunnen maken met de sport BSO. Vandaag 
mogen de jongste kinderen hier een dag vol sporten gaan beleven! De oudste kinderen blijven op locatie 
en gaan hier oud Hollandsche spellen spelen en ook gaan we even naar de sporthal om leuke spelletjes te 
spelen. 
 
Wat moet je meenemen: Een tas met schone kleren, sportschoenen en sokken 
                                                                        
Vrijdag 1 maart 
We eindigen de week met koken. We gaan pannenkoeken, poffertjes en een appeltaart maken. Dit eten 
we lekker in de middag op en drinken we daar lekker chocomelk bij! Ook gaan we deze dag nog leuke 
spelletjes in het speellokaal spelen. 
 
Wat moet je meenemen: Sportschoenen 
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