
 
 
 

 
 
 

WIST U DAT.... 
 

De zomervakantie van 11 juli tot en met 19 augustus is. 
 

Het thema ‘Wij gaan op vakantie’ is. 
 

Uw kind voor 09:30 uur aanwezig moet zijn op de vakantieopvang in verband met het 
programma. Tenzij dit anders is aangegeven. 

 
Wij bereikbaar zijn op de volgende telefoonnummers: 

Appeltjes van Oranje  06 50 59 63 11 
Groene Draeck  06 11 20 48 56 
Oranje Boven  06 21 10 32 41 

 
Is uw kind allergisch voor bepaalde zonnebrand? Geef dan hun eigen zonnebrand mee. 

 
De kinderen door de buitenactiviteiten vies kunnen worden. TIP geef kleding en schoenen 

mee die vies of nat mag worden en eventueel schone kleding en schoenen. 
 

I.v.m. warm weer wij een apart water programma hebben. Geef dus altijd kleding en 
schoenen mee die nat mag worden en een handdoek. Ook droge kleding en schoenen is 

handig om extra mee te nemen. 
 

Wij water/thee en gezonde snacks als tussendoortje aanbieden aan de kinderen. 
 

Wij zo snel mogelijk willen weten of uw kind naar de vakantie opvang komt. U kunt hiervoor 
het ouderportaal gebruiken. 

 
U uw kind moet afmelden via het ouderportaal. 

 
Ruildagen en extra opvangdagen in kunt dienen in het ouderportaal, u krijgt minimaal 10 

werkdagen van te voren een terugkoppeling of dit wel of niet akkoord is. 
 

Uw kind (7-12 jaar) soms de fiets mee moet nemen.  
Dit staat aangegeven in het programma. 

 
 
 



 
 
 
 

 
Week 1 

 
Maandag 11 juli 

Wij beginnen de vakantie in de Tanthof in Delft. Wat hier te doen 
is zeggen we nog even niet maar vergeet geen extra set kleding, 

waterschoenen en handdoek mee te nemen. Weet jij al welk 
avontuur hier op ons wacht? 

 
 
Dinsdag 12 juli 
In de ochtend hebben wij jullie hulp nodig voor het maken van de lunch en 
in de middag gaan jullie je eigen fotolijstje maken. Welke foto zou jij erin 
willen bewaren?  
 

 
 

Woensdag 13 juli 
Weet jij wat er te doen is bij de Surfplas? Wij ook niet maar daar gaan 

we met zijn allen spelenderwijs achter komen. 
 

 
 
Donderdag 14 juli 
Voetbal is een leuke sport en een van de populairste sporten van 
Nederland. Wij krijgen een voetbalclinic vandaag om nog beter te 
worden en het spel nog leuker te maken op het schoolplein. Ook gaan 
we een lekkere appeltaart bakken. 
 

 
Vrijdag 15 juli 

De zon schijnt in onze ogen en om onze ogen te beschermen hebben wij 
natuurlijk super gave zonnebrillen nodig. Vandaag hebben wij missie 

pimp de zonnebril! Weet jij welke schatten er nog meer te vinden zijn? 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Week 2 
 

Maandag 18 juli 
De week beginnen we met onze ijsjes in elkaar te knutselen en daarna doe 
we levend kolonisten. Hoe gaat dit? Er is maar een manier om daar achter 
te komen. 
 

 
Dinsdag 19 juli 

De kinderen van 4 tot 7 jaar gaan naar Avonturis met de busjes. 
Vergeten jullie geen waterschoenen, handdoek en extra kleding mee 
te nemen? De kinderen van 7 tot 13 jaar gaan ook mee maar doen dit 

op de fiets.  
 
Woensdag 20 juli  
Uit hoeveel lagen bestaat lasagne? Na vandaag kunnen jullie hier 
antwoord op geven, buona apetito! Na de lunch hebben doen we kwartet 
en mastermind maar dan niet zittend aan een tafel natuurlijk. 
 

 
 

Donderdag 21 juli 
Toneel, licht, actie! We beginnen de dag met verschillende 

toneelspellen en in de middag bouwen wij ons eigen bus. Geen echte 
natuurlijk maar wat het wel inhoud komen jullie vanzelf achter. 

 
 
 

 
Vrijdag 22 juli 
Knotshockey! Wat is het? Hoe doe je het? Daar komen we 
vandaag achter. We sluiten de week af met het spiesen van  
fruit. Jum,jum! 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Week 3 

 
 

Maandag 25 juli 
In de ochtend krijgen de kinderen van 4 tot 7 jaar les in judo en de kinderen 
van 7 tot 12 jaar les in kickboksen. Wat dit is en hoe je dit verantwoord doet 

komen we vanzelf achter. Na de lunch maken we een lekker tussendoortje 
voor ons zelf van bladerdeeg.  

 
 
Dinsdag 26 juli 
Wat is glas in lood en hoe maak je dit? Na vandaag heb je hier antwoord op. 
Gaan jullie ook weleens naar het strand en kijken jullie dan naar je eigen 
voetafdrukken in het zand, hoe die worden weg geveegd door de zee? 
Vanmiddag zorgen wij dat jullie je voetafdrukken mee kunnen nemen naar 
huis. 

 
Woensdag 27 juli 

Kennen jullie Fort Drakensteyn nog? Wij gaan weer het fort 
verdedigen, hoe snel kunnen jullie met de kabelbaan?  

 
 

 
Donderdag 28 juli 
Een broodje bal is heerlijk maar een gehaktbal gemaakt op de 
Turkse manier is nog lekkerder! We zetten weer onze koksmuts 
op en maken onze eigen Turkse gehaktballen. In de middag 
maken wij ons eigen zandkasteel. 
 

 
Vrijdag 29 juli 

Hoe komt het dat een boot blijft drijven? Vandaag maken wij ons eigen 
boot en in de middag gaan wij op avontuur in de Broekpolder. 

  



 
 

 

 
 

Week 4 
 
 

Maandag 1 augustus 
Hebben jullie het ook zo warm? Om iedereen wat verkoeling te 
brengen maken we onze eigen waaiers. Bij warm weer horen 
natuurlijk ook lekker smoothies, geniet ervan! 
 
 
 

Dinsdag 2 augustus 
Wisten jullie dat ze bij tennis soms rare dingen roepen zoals 40-

love wat dat allemaal betekend gaan we leren bij de tennisclinic. 
Na het sporten gaan we afkoelen met onze eigen zelfgemaakte 

ijsjes. 
 

 
Woensdag 3 augustus 
Kunst kan een hoop verschillende dingen zijn. Wij gaan ons eigen 
kunstwerk creëren met behulp van kralen en een strijkijzer. Wat ga jij 
voor jouw museum maken?  
Stel je zit vast op een onbewoond eiland, zonder internet, telefoon of pc. 
Hoe kan jij er voor zorgen dat je toch gevonden wordt? 
 
 

Donderdag 4 augustus 
Kennen jullie de Speeldernis? Wij gaan op avontuur met extra 

kleding, waterschoenen en een handdoek.  
 

 
 
Vrijdag 5 augustus 
Hmmm pasta pesto. Kunnen jullie ons helpen dit te  
maken voor de lunch? Na de lunch gaan wij onze eigen  
flubber maken. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Week 5 
 

Maandag 8 augustus 
We beginnen de week met het maken van een heerlijke 

kwarktaart. Ook gaan wij onze eigen landkaart maken, hoe 
dit gaan doen laten we bepalen door rijstkorrels.  

 
 
Dinsdag 9 augustus 
Wat is beeball? Na vandaag kunnen de kinderen van 4 tot 7 jaar 
hier antwoord op geven. De kinderen van 7 tot 12 jaar gaan 
ondertusen vrij rennen. In de middag maken wij onze eigen 
karpers met lijm, zout en waterverf.  
 
 

 
Woensdag 10 augustus 

Houden jullie ook van sushi? Wij  hebben jullie hulp nodig om 
de sushi op tijd klaar te hebben voor de lunch. Als we zijn uit 

gebuikt van ons eigen all you can eat sushi maken wij onze 
eigen draak. Hoe ga jij hem noemen? 

 
 
Donderdag 11 augustus 
Noemen jullie het pingpong of tafeltennis? Hoe goed ben 
jij en denk jij dat je een juf of meester kan verslaan? In de 
middag maken wij onze eigen Ninjago, wie is jou 
favoriet? 
 

Vrijdag 12 augustus 
Wist je dat we in Hoek van Holland een zeehelden route 

hebben? Wij gaan deze route lopen en misschien hebben 
wij een tof verhaal om te vertellen. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Week 6 
 

Maandag 15 augustus 
Klimmen, klauteren, hangen en zwaaien. Wie vind dat nou niet leuk? We gaan 
ons helemaal uitlaten in de Beestenboel. 

 
 
 

Dinsdag 16 augustus 
Met de lunch hebben wij een lekker pastasalade, kunnen 

jullie ons helpen deze te maken? In de middag gaan wij 
iets leuks maken met zoutdeeg, wat dit word en hoe je dit 

deeg maakt kom je vanzelf achter. 
De kinderen van 7 tot 12 jaar gaan naar het oranjepark toe 

voor het Un1ek zomerfeest. LET OP: vergeet je fiets niet!  
 

 
Woensdag 17 augustus 
Wij hebben allemaal wel eens vliegtuigen over zien vliegen, 
wij gaan vandaag onze eigen vliegtuig maken en natuurlijk 
heb je ook een verrekijker nodig om je vliegtuig te kunnen 
spotten. Wraps zijn lekker, wat zou jij op die van jou willen 
hebben? 
 

 
Donderdag 18 augustus 

Wij gaan de groep vandaag weer splitsen. De kinderen 
van 4 tot 7 jaar gaan een smokkelspel spelen terwijl de 

kinderen van 7 tot 13 jaar gaan kennis maken met 
archery tag. 

 
 
Vrijdag 19 augustus 
De vakantie sluiten af bij de surfplas en een fotospel  
door         
de wijk.  
 
 



 
 


