
 
 
 
 
 
Voorjaarsvakantie:  22-04-2019 t/m 03-05-2019 
Locatie:    Vakantieopvang Steendijkpolder 
Telefoonnummer:   06-24109081 
 

 

 
 
Maandag 22 april 
Vandaag zijn wij gesloten i.v.m. 2de Paasdag! 
  
Dinsdag 23 april  
Deze dag gaan we lekker spelen bij de speeltuinen in onze buurt. Tussen al dat spelen door 
gaan we gezellig picknicken en we sluiten de dag af met het brievenbusspel.  
 
Woensdag 24 april 
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: 010-5931150) 

 
Donderdag 25 april 
Vandaag gaan we met de busjes naar de tuin van floddertje. 
Een super leuke buiten speeltuin, waar we ook nog eens van  
alles kunnen ontdekken. 
 
Wat moet je meenemen: Een tas met schone kleren + e.v.t. laarzen. 
                                                                        
Vrijdag 26 april 
We eindigen de week met Koningsspelen. We maken er bij mooi weer buiten 1 grote sport en 
speeldag van en anders zoeken we het speellokaal op om alle leuke spelletjes uit te voeren. 
 
Wat moet je meenemen: Sportschoenen 
 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
Voorjaarsvakantie:  22-04-2019 t/m 03-05-2019 
Locatie:    Vakantieopvang Steendijkpolder 
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Maandag 29 april 
Deze week beginnen we met een fietstocht richting de Avonturis voor de oudste kinderen en 
misschien gaan we ook nog met de veerboot de waterweg over. De jongste blijven op locatie 
en gaan allerlei knutselactiviteiten en spelletjes uitvoeren. 
 
Wat moet je meenemen: Een tas met schone kleren + e.v.t. laarzen 
 
Dinsdag 30 april  
Vandaag gaan we weer 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 allerlei knutselactiviteiten en  
spelletjes uitvoeren.  
 
Wat moet je meenemen:  
Oudste kinderen: Fiets, tas met zwemkleren + handdoek 
 
Woensdag 1 mei 
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: 010-5931150) 

 
Donderdag 2 mei 
Met de oudste kinderen gaan we vandaag weer fietsen en is de bestemming nog onbekend. 
Jullie mogen vandaag bepalen waar we heen gaan fietsen en waar we gezellig gaan spelen! 
 
Wat moet je meenemen: Fiets, een tas met schone kleren + e.v.t. laarzen. 
                                                                        
Vrijdag 3 mei 
De laatste dag van de vakantie is alweer aangebroken! Vandaag gaan we met de busjes met 
de jongste en oudste kinderen naar de Avonturis om daar lekker te spelen en hutten te 
maken. 
 
Wat moet je meenemen: Een tas met schone kleren + e.v.t. laarzen 
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