……….......……..….Wist U Dat………………….....
• De zomervakantie van maandag 11 juli tot en met vrijdag 22 augustus 2022 is.
• Het thema van de vakantie is: Later als ik groot ben…
• Wij weer een leuk programma hebben voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
• Wij i.v.m. onze activiteitenplanning het liefst zo snel mogelijk van u willen weten of uw kind
wel/niet naar de vakantieopvang komt. Dit kunt u zelf aangeven in het ouderportaal van Un1ek.
• Wij het zeer op prijs stellen als u uw kind zelf tijdig afmeldt via Kindplanner.
• Wij alleen maar kinderen meenemen tijdens zwemactiviteiten als zij in het bezit zijn van tenminste
een A-diploma.
• De Vakantieopvang op IKC Ichthus is van 07:30 tot 18:30 op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag is!
• Op de dagen waarop er uitstapjes gepland staan en het zo soepel mogelijk te laten verlopen, wij u
vragen om uw kind op deze dagen vóór 09:30 uur te brengen.
• Als de weersomstandigheden erom vragen, uw kind bij slecht weer regenkleding mee moet
nemen? Liever geen paraplu vanwege de veiligheid op straat. Bij zonnig weer uw kind in te smeren
met zonnecrème. Badkleding + handdoek meegeven.

Tijdens de uitstapjes kunt u ons altijd bereiken via de mobiele telefoons. Wij streven ernaar om alle
uitstapjes door te laten gaan, als het door omstandigheden niet mogelijk is, zal er naar een passend
alternatief worden gezocht.
Woensdagen
Op alle woensdagen is onze vakantieopvang dicht en worden de kinderen verwacht bij vakantie
opvang de Waterweg op IKC Het Balkon. Adres: Jacob van Heemskercklaan 68, 3144 DK Maassluis,
tel: 0105931150
Vakantieopvang Steendijkpolder IKC Ichthus Steenen Dijck 4- 6. 3146 BX Maassluis T 06-50092837
(Zeepaard) / 06-50092839 (Inktvis)
We gaan er een gezellige vakantie van maken!
Het BSO team van IKC Ichthus: Houssnia, Lindy, Lisa, Daimy, Nicole, Daisy, Rosalie

Maandag 11 juli
We beginnen de vakantie met het thema beroepen.
Ouderenzorg. We gaan aan de slag met verf, glitters en stiften om mooie kaarten te maken
voor de ouderen in het verzorging ’s tehuis. Na de lunch zullen wij dit gaan bezorgen bij de
driemaashave.
Dinsdag 12 juli
Eerste hulp bij ongevallen EHBO. Weet jij wat je moet doen als je vriendje of vriendinnetje
valt?
Vandaag gaan wij elkaar helpen door verbanden aan te leggen en pleisters te plakken.
Woensdag 13 juli
BSO Ichthus is vandaag gesloten.
Alle kinderen zijn bij de BSO van IKC “Het Balkon”.
Donderdag 14 juli
De kapper en nagelstyliste. We gaan ons zelf laten verwennen op deze Beauty dag. Je kan je
haren laten doen bij onze eigen kapper, nagels laten lakken bij onze eigen nagelstyliste. Ook
kan je iets moois laten schminken!
Vrijdag 15 juli
Catering. In de ochtend zullen wij hapjes maken, voor een gezellige picknick met elkaar. En
maken wij een wandeling langs verschillende speeltuinen.

Maandag 18 juli
Deze week komen de hulpdiensten voorbij. Welke hulpdiensten kan jij opnoemen? Je mag
verkleed komen en helemaal in je rol kruipen. We doen verschillende activiteiten zoals
bijvoorbeeld het spelletje: politie en boef.
Dinsdag 19 juli
In Het BSO Jachtseizoen gaan wij ons in 2 groepen verdelen en mag
jij de strijd aan gaan met het andere team, die voor één dag in de
huid van een agent kruipen. Dit doen wij in de wijk.
Woensdag 20 juli
BSO Ichthus is vandaag gesloten.
Alle kinderen zijn bij de BSO van IKC “Het Balkon”.
Donderdag 21 juli
Wil jij later een brandweerman of vrouw worden. We maken een wandeling naar de
brandweer kazerne. De kinderen uit de Goudvis +Inktvis groepen gaan op de fiets dit
uitstapje maken. De brandweermannen/vrouwen laten ons een middagje meekijken, wie
weet mogen wij zelf in de brandweerwagen stappen.
Kinderen van de Goudvis + Inktvis groepen neem een goedwerkende fiets mee!

Vrijdag 22 juli
Neem je badkleding en handdoek mee, we gaan met de waterslang aan de slag. We maken
er een dag vol water pret van!

Maandag 25 juli
Deze week is het thema dieren aan de beurt. We maken een wandeling naar de manage,
hoeveel paarden tel jij er?
Heb jij een lievelingsdier of vind jij een dier erg mooi. Dan kun je
s ’middags een masker maken van jou favoriete dier!
Dinsdag 26 juli
Vandaag duiken wij samen de keuken in om wat lekkers te bakken voor bij de
picknick! Ook gaan we knutselen en kun jij jezelf laten schminken als dier.
Woensdag 27 juli
BSO Ichthus is vandaag gesloten.
Alle kinderen zijn bij de BSO van IKC “Het Balkon”.
Donderdag 28 juli
Dierenbingo, dieren geluiden spel en dierentikkertje we gaan vandaag
verschillende spelletjes doen op locatie.
Vrijdag 29 juli
We gaan vandaag op stap met de UN1EK bussen. In avonturia gaan wij op
ontdekking met een wereldkaart waarop fantasie en de werkelijkheid samen
komen. Tijdens deze tocht kom je langs grottenstelsels en verschillende diertjes.

Maandag 1 augustus
Deze week gaan wij verder met het thema: sport. Doe makkelijke kleding aan want, wij gaan
op stap met de UN1EK busjes. Rennen, springen, vliegen, vallen en weer opstaan. We gaan
bewegen in een hartstikke grote natuur speeltuin, de tuin van Floddertje!
De eerste kinderen zullen pas rond 16.30/16.45uur terug zijn! Houdt u hier alvast rekening
mee!! De laatste kinderen zijn dus nog later.
Dinsdag 2 augustus .
Rennen, springen, etc. vandaag maken wij er een sportieve dag van. Vergeet (bij warm
zomerweer) je zwemkleding en handdoek niet!
Woensdag 3 augustus
BSO Ichthus is vandaag gesloten.
Alle kinderen zijn bij de BSO van IKC “Het Balkon”.
Donderdag 4 augustus
Trek je danskleding en dansschoenen aan! We gaan namelijk de heupjes losgooien op onze
eigen disco. Dansen, zingen en gezelligheid! Welk liedje zing jij het liefst tijdens de karaoke?
Vrijdag 5 augustus
Zomer.. vaak wordt het hartstikke warm! Waterballonnen, zwembaden, waterpistolen,
waterbanen… we hebben vandaag een dag vol waterpret! Wie maak jij als eerste nat?

Maandag 8 augustus
Deze week komt het thema kunst aan bod. Vandaag mag jij
jouw van Gogh kunsten tevoorschijn halen want we gaan
tegeltjes versieren. Maak je mooiste creatie op een tegel die jij
thuis een plekje mag geven.
Dinsdag 9 augustus .
Slingeren als een aap? Of springen als een kangaroo? Dat kun
je vandaag gaan proberen bij de speeltuin van het
Albrandswaard Avonturenpark (AAP) in Poortugaal. Hier gaan
we met de UN1EK busjes naar toe.
Woensdag 10 augustus
BSO Ichthus is vandaag gesloten.
Alle kinderen zijn bij de BSO van IKC “Het Balkon”.
Donderdag 11 augustus
Ben jij creatief en een echte bouwer? Dan mag jij vandaag je kunsten laten zien tijdens onze
lego wedstrijd. De winnaar(s) krijgt een prijsje.
Vrijdag 12 augustus
Timmeren, verven, spuitbussen vandaag gaan we hiermee aan de slag. We maken
verschillende kunstwerken. Wat vind jij het fijnst om mee te knutselen? Vergeet geen oude
kleding aan te trekken wat vies mag worden.

Maandag 15 augustus
Deze week is het thema: feestweek. Een zonnebril, een badpak, een ijsje in de hand. We
gaan er vandaag een tropisch feestje van maken! Het zal een dag worden om niet te
vergeten.
Dinsdag 16 augustus .
Je kan je vandaag nog een keer mooi laten maken schminken, nagels en/of je haar laten
doen. Trek je mooiste kleding aan, we hebben vandaag een modeshow.
Woensdag 17 augustus
BSO Ichthus is vandaag gesloten.
Alle kinderen zijn bij de BSO van IKC “Het Balkon”.
Donderdag 18 augustus
Knippen, plakken, kleuren, dansen, zingen, springen het kan allemaal!
Daar horen natuurlijk lekkere cocktails bij. Die gaan we vandaag samen maken.
Vrijdag 19 augustus
Week 6 zit er alweer bijna op.. en er zullen vast wel kinderen zijn die wat moe zijn geworden
van de leuke vakantie! Om volgende week nog met al jullie energie de eerste school week in
te knallen.. gaan wij het vandaag even wat rustiger aan doen! Wij gaan gezellig chillen.

