
 

 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
  
Voor u ligt het programma voor de zomervakantie. Om de dagen zo soepel mogelijk te laten 
verlopen willen wij u vragen om uw kind voor 09:30 uur te brengen.   
  
Aan – en/of afmelden kan alleen via KindPlanner.  
  
Op de woensdagen is BSO De Regenboog gesloten. De kinderen zijn op deze dagen welkom 
op BSO Het Balkon.   
Adres: Jacob van Heemskercklaan 68  
Tel.: 06 52 36 03 05  
  
Het is handig als uw kind een iedere dag een tas mee krijgt 
met:  

• Extra kleding  
• Zwemkleding  
• Handdoek  
• (als het nodig is) zonnebrand  
• Bidon, voor extra drinken  

• ‘Waterspeelgoed’ mag altijd         

  
Wij hopen dat het een gezellige vakantie wordt. 
  
Wij hebben er in elk geval zin in!!  
  
Groetjes,  
Marije, Mizgin, Vanessa, Lisanne en Hikmet 
  
Adres: Zwaluwstraat 15  
Tel.: 06 52 36 05 45  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Thema week 1:   Camping 
 
Maandag 19 juli: 
Eerste dag van de zomervakantie. Deze week houden wij vakantie op Camping De 
Regenboog. We zetten onze ‘tenten’ op, houden een gezellige picknick en maken er een 
gezellige camping van!  
 
Dinsdag 20 juli: huifkarrit  
Vandaag worden wij opgehaald door de huifkar. 
Met z’n allen een ritje richting Hoeve Bouwlust. Bij 
Hoeve Bouwlust kun je heerlijk kamperen, maar 
wij gaan een maisbladpad bewandelen of de 
kalfjesroute afleggen. 
 
Woensdag 21 juli: 
BSO De Regenboog is vandaag gesloten. De 
kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon. Kijk voor 
het programma op www.un1ek.nl 
Adres: Jacob van Heemskercklaan 68 
            3144 DK Maassluis 
Tel. nr.: 0652360305  
 
Donderdag 22 juli: 
Tijd voor spelletjes! Welke spelletjes/activiteiten doen jullie allemaal op de camping? 
Vandaag houden we een spelletjes dag op Camping De Regenboog. Er staan verschillende 
spellen op het programma, bijv. badmintonnen, water gevecht, een bingo. Wil je even 
uitrusten, dan kan er natuurlijk ook van het zonnetje genoten worden! 
 
LET OP: Deze activiteit is onder voorbehoud!  

 
Vrijdag 23 juli: 
Om deze eerste week op de camping af te sluiten maken we er 1 groot feest van. In de 
ochtend treffen we de voorbereidingen voor een gezellige afsluiting en deze zullen wij in de 
middag gaan vieren tijdens een heerlijk BBQ – feest!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.un1ek.nl/


 

 
 
 
 

 

Thema week 2:   water 

 
Maandag 26 juli: 
Het nieuwe thema van deze vakantie is begonnen. Het thema van deze week is WATER. 
Vandaag maken we met z’n allen een wandeling langs het water. Wat zien we daar allemaal 
en wat leeft er eigenlijk allemaal in het water?! Hopelijk kunnen we op alle vragen 
antwoorden vinden vandaag! 
 
Dinsdag 27 juli:  
Neem je badkleding + handdoek vandaag mee want we 
gaan naar de water speeltuin in Hoek van Holland! 
Spetter, spatter, lekker in het water!  
 
LET OP: Deze activiteit is onder voorbehoud!  

 
Als deze activiteit niet door kan gaan, maken we er op 
het plein een water speeltuin van. Heb jij nog leuke 
spullen/attributen om mee te nemen, dat mag!  
Zorg dan wel dat je naam erop staat       

 
Woensdag 28 juli: 
BSO De Regenboog is vandaag gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon. Kijk 
voor het programma op www.un1ek.nl 
Adres:  Jacob van Heemskercklaan 68 
             3144 DK Maassluis 
Tel. nr.: 0652360305  
 
Donderdag 29 juli: 
Hopelijk schijnt vandaag de zon en kunnen we lekker 
genieten van het weer. Maken we vandaag van 
Camping De Regenboog, Water Park De Regenboog! 
 
 
Vrijdag 30 juli: 
Vandaag sluiten we het thema van deze week af. Dit 
doen we door vandaag allemaal verschillende spellen 
te spelen. Niet zomaar spellen, maar spellen met 
water. Denk bijvoorbeeld aan het Oud Hollandse visjes/eendjes vangen! Wie weet vangen 
we allemaal een prijsje…!  
 
 

 
 
 
 
 

http://www.un1ek.nl/


 

 
 
 
 
 
 

Thema week 3:   Strand 

 
Maandag 2 augustus: 
Week 3 van de vakantie alweer, met deze week weer een nieuw 
thema. Deze week is het thema STRAND. Deze ochtend maken 
we zelf heerlijke smoothies. Voor welke smaak kies jij? 
Onze zelf gemaakte smoothies gaan wij heerlijk opdrinken 
tijdens een gezellige middag in Avonturis.  
 
 
Dinsdag 3 augustus: 
Op het strand, zie je vooral zand. Maar wat kunnen we eigenlijk 
allemaal maken met zand? Dat gaan we vandaag onderzoeken. Er liggen verschillende 
knutsel activiteiten klaar, állemaal met zand! 
 
 
Woensdag 4 augustus: 
BSO De Regenboog is vandaag gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon. Kijk 
voor het programma op www.un1ek.nl 
Adres: Jacob van Heemskercklaan 68 
            3144 DK Maassluis 
Tel. nr.: 0652360305 
 
 
Donderdag 5 augustus: 
Na het knutselen met zand gaan we nu spelletjes doen, allemaal met zand. Denk 
bijvoorbeeld aan attributen zoeken in de zandbak. Wie vindt de meeste spullen?! Wie wordt 
de winnaar van een leuke prijs? 
Wat kan je nog meer bouwen van zand? Een zandkasteel! Wie maakte het mooiste kasteel 
vandaag? 
 
 
Vrijdag 6 augustus: 
Wat heb je nodig als je een dag naar het strand gaat? Een 
handdoek!  
Deze keer maken we zelf een handdoek en dat doen we met 
‘Tie’ Dye! 
Als we lekker in de zon genieten 
van ons zelfgemaakte handdoek, 
genieten we ook van ons eigen 
gemaakte ijs. HMMMM lekker!  

 
 
 
 

http://www.un1ek.nl/


 

 
 
 
Thema week 4:  Bos 

 
Maandag 9 augustus: 
WEEEEEEK 4!  
Deze week staat in het thema van ‘het Bos’. Vandaag doen 
we met z’n allen een speurtocht. Tijdens deze speurtocht 
gaan we op zoek naar verschillende insecten. Welke insecten 
denken jullie allemaal tegen te komen?!  
 
 
Dinsdag 10 augustus: 
Gisteren zijn wij op zoek gegaan naar insecten. Vandaag gaan wij zelf insecten maken. Voor 
welk insect ga jij? Een vlinder, een vlieg, een wesp of een bij? De keuze mag je helemaal zelf 
maken!  
 
 
Woensdag 11 augustus: 
BSO De Regenboog is vandaag gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon. Kijk 
voor het programma op www.un1ek.nl 
Adres: Jacob van Heemskercklaan 68 
            3144 DK Maassluis 
Tel. nr.: 0652360305 
 
 
Donderdag 12 augustus: 
Zin om een mysterie op te lossen?  
Boswachter Bas is verdwaald. Hij liep in het bos en is 
gestruikeld over een tak en op zijn hoofd gevallen. 
Nu weet hij niet meer waar hij is… 
 
Wij starten met een online video waarin jullie wordt 
gevraagd om de mysterie op te lossen: Boswachter 
Bas helpen zijn boshut terug te vinden!  
 
 
Vrijdag 13 augustus: 
Na het knutselen en wandelen, gaan we vandaag voor spelletjes. Dit zullen wij gaan doen in 
het parkje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.un1ek.nl/


 

 
 
 
 
Thema week 5:   Stad 

 
 
Maandag 16 augustus: 
Vandaag gaan wij op ontdekking in onze 
eigen stad MAASSLUIS. Wie weet maak jij 

onderweg wel de mooiste foto/selfie      

 
 
 
Dinsdag 17 augustus: 
Zet je speurneus maar op, want vandaag hebben wij ‘Escape Room’ 
op het programma staan.  
 
 
 

 
Woensdag 18 augustus: 
BSO De Regenboog is vandaag gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon. Kijk 
voor het programma op www.un1ek.nl 
Adres: Jacob van Heemskercklaan 68 
            3144 DK Maassluis 
Tel. nr.: 0652360305  
 
 
Donderdag 19 augustus: 
In iedere stad kom je het wel tegen: GRAFFITI. Hoe 
leuk is het om met graffiti je mooiste stad na te 
maken op een canvasdoek!  
 
 
Vrijdag 20 augustus: 

Lege flesjes of dozen op straat weggooien? Nee 

hoor, wij maken er onze eigen stad mee        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.un1ek.nl/


 

 
 
 
 
Thema week 6:   sport 

 
Maandag 23 augustus: 
Trek je sportkleding maar aan, want vandaag staat 
er een BOOTCAMP op het programma.  
 
Dinsdag 24 augustus: 
We gaan gewoon sportief verder: maak je klaar voor 
een sportdag op locatie. 
 
Woensdag 25 augustus: 
BSO De Regenboog is vandaag gesloten. De kinderen 
zijn welkom op BSO Het Balkon. Kijk voor het 
programma op www.un1ek.nl 
Adres: Jacob van Heemskercklaan 68 
            3144 DK Maassluis 
Tel. nr.: 0652360305  
 
 
Donderdag 26 augustus: 

Vandaag gaan wij naar een indoorspeeltuin. De locatie houden we nog even geheim       

 
 
Vrijdag 27 augustus: 
De zomervakantie sluiten wij vandaag (sportief) af, dat doen wij bij Hoeve Bouwlust:  
BOERENGOLFEN in het weiland tussen de grazende schapen en koeien. 

 
 
 

http://www.un1ek.nl/

