
 

 
Doe eens lekker gek bij de vakantieopvang Holy! 
Groep geel 
 
Het is alweer tijd voor de voorjaarsvakantie!  
Deze vakantie gaan we lekker gek doen bij de vakantieopvang! In Brabant en Limburg 
hebben ze meestal een feestje tijdens de voorjaarsvakantie, namelijk: Carnaval.  
Iedereen mag zich dan verkleden, ze versieren een praalwagen en hebben optochten. 
Tijdens de voorjaarsvakantie mag je je verkleden, we gaan naar het theater, sporten en 
dansen en natuurlijk gaan we ook lekker naar buiten! Op vrijdag hebben we onze eigen 
carnavalsdisco! Wie weet win jij wel een medaille voor de mooiste verkleedkleding! 
Kom je ook lekker gek doen? 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vakantieopvang Holy vindt plaats bij 

• Baarnhoeve 4 in Vlaardingen 
 
Het telefoonnummer dat groep geel deze vakantie gebruikt is: 

• 0642404324 
 

De woensdagen en vrijdagen voegen wij de groepen samen. 
 
Het vakantieprogramma kan door verschillende omstandigheden wijzigen maar 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. 
 
Wij hebben er zin in en maken er samen met jullie een gezellige en leuke herfstvakantie 
van! 



 

Maandag 25 februari 
Maak vandaag je te gekke outfit! In de ochtend gaan we maskers en een eigen t-shirt 
versieren! Wie weet kan je deze wel aan tijdens de disco op vrijdag! In de middag gaan 
we naar de speeltuin.  
Ochtend: Maskers en T-shirts versieren  
Middag: Speeltuin 
 
Dinsdag 26 februari 
In de ochtend kan je bij jezelf een gek gezicht schminken! Waar 
tover jij jezelf in? Een mooie prinses of een stoer superheld?  
In de middag zoeken we een mooie outfit bij je geschminkte 
gezicht. Ook gaan we dansen en doen we leuke dansspelletjes. 
Tussen de middag eten we lekker pannenkoeken!  
Ochtend: Schminken 
Middag: Verkleden en dansen 
 
Woensdag 27 februari 
Vandaag gaan we naar het LenteFEESTival in het Hofplein theater. Hier kan je 
knutselen, verkleed op de foto, een theaterworkshops volgen en een rondleiding 
krijgen door het theater. Ook kan je een voorstelling bekijken. 
Ochtend en middag: LenteFEESTival in het Hofplein theater. 
 
Donderdag 28 februari 
Vandaag gaan we lekker actief aan de slag! We gaan met de busjes 
naar de Sport Outdoor BSO bij Polderpoort. Zij hebben een leuk 
programma voor ons bedacht! Wat we precies gaan doen? Dat is 
nog een verrassing! Vergeet niet sportkleding voor binnen aan te 
doen! 
Ochtend en middag: Sporten bij de sport outdoor BSO.  
Let op! De busjes vertrekken om 09:45, graag vragen wij u of 
u uw kind voor half 10 kunt brengen. Vergeet geen 
sportkleding voor binnen aan te doen. 
 
Vrijdag 1 maart 
De laatste dag van de vakantie alweer! Vandaag maken we er een feestje van! Doe mee 
aan de verkleedwedstrijd! Kom in je mooiste verkleedkleding naar de BSO! De hele dag 
door kan je stemmen wie het mooist verkleed is. Wie weet win je wel een medaille! Ook 
spelen we in de ochtend samen een bingo en sluiten we de middag af met een 
carnavalsdisco!  
Ochtend: Bingo. 
Middag: Carnavalsdisco en bekendmaking ‘wie is het 
mooiste verkleed’.  


