Adres: Boslaan 1, 3134 XC, Vlaardingen
Telefoonnummers:
• Notenkrakers: 06- 50 48 98 63
• Goudhaantjes: 06- 18 44 72 70
• Graspiepers: 06- 81 08 80 50
Nog een paar weekjes en dan is het zo ver: de zomervakantie! Met de vakantieopvang gaan
we weer 6 weken lang plezier maken vol leuke uitjes en activiteiten.
Op de dagen dat er uitjes gepland staan (dat is bijna dagelijks het geval), vragen wij u om uw
kind(eren) voor 09:00u te brengen. Zodat we op tijd op pad kunnen of op tijd klaar staan
voor de busjes.
Vergeet niet elke dag een tas met een lege bidon en een
lege broodtrommel mee te geven aan uw
kind(eren). Ook graag elke dag een extra setje kleding
en zwemkleding, zodat we bij lekker weer voor
waterpret kunnen gaan.
Wij vragen u om via kindplanner en via whatsapp op tijd
door te geven wanneer uw kind niet aanwezig zal zijn.
Geeft u niets door, dan gaan wij er namelijk vanuit dat
hij/zij aanwezig is.

Tijdens de uitstapjes zijn we telefonisch bereikbaar. Wij doen er alles aan om de uitstapjes
door te laten gaan. Als dit door omstandigheden helaas niet mogelijk is, zal er naar een
passend alternatief worden gezocht. Mochten er dingen wijzigen dan hoort u dat van ons.
Let op: in verband met de laatste bouwwerkzaamheden op de Boslaan en de verhuizing, is
het halen (voor 09.00 uur) en brengen (na 16.30 uur) op de Boslaan. Tussen die tijd gaan we
naar ons gebouw aan de Wilhelminastraat, zodat we zo min mogelijk overlast ervaren.
Hopelijk zien we jullie allemaal in de vakantie! Wij hebben er ontzettend veel zin in.
Het team van BSO IKC het Spectrum

Week 1: 11 t/m 15 juli

Maandag: We gaan vandaag op ontdekking in de eigen wijk. Wist je dat we een heus minibos in de Oostwijk hebben? Ook bekend onder de naam Symbiosebos en daar kun je leuk
spelen en picknicken. En wie weet is er daar nog meer te doen, dat gaan we ontdekken.
Voor de Notenkrakers wordt het een actieve dag, die gaan suppen!
Let op: Notenkrakers fiets mee.

Dinsdag: Op naar Maassluis! We gaan met de
metro naar Natuurspeeltuin Avonturis en daar
lunchen we ook. Een lekkere actieve dag vol
plezier in het zand, hutten bouwen, verstoppertje
spelen en nog veel meer speelplezier! En wie
wint de kabelbaanstrijd?
Woensdag: Toet toet! Vandaag brengen de
Un1ek-busjes ons naar Villa Zebra. Dat is een
kindermuseum over kunst, met interactieve
tentoonstellingen en veel te ontdekken voor en
door de kinderen! Ook gaan we nog even langs
de Hefbrug en spelen we in het Hefpark.

Donderdag: Wie is er goed in zoeken en kent
onze wijk goed? Erg belangrijk voor de
speurtocht die we vandaag doen. En met goed
zoeken is er natuurlijk ook iets te verdienen…….
De Notenkrakers mogen vandaag hun step of
skates meenemen en gaan ook naar de
skatebaan in het Hof.

Vrijdag: Trek je wandelschoenen aan, want we gaan op pad! Op zoek naar twee hele leuke
speeltuinen, net iets buiten onze wijk. Een tip: 1 is een ‘eiland’.
De andere speeltuin is daar vlakbij.

Week 2: 18 t/m 22 juli

Maandag: Wie is er klaar voor de grote waterspelletjesdag?
Strijden tegen elkaar in teams, let op want je zou wel eens
nat kunnen worden vandaag.
De Notenkrakers worden zeker nat, die gaan vandaag surfen!
Dinsdag: Trek allemaal je sportkleren en fijne schoenen aan,
want vandaag gaan we actief doen met de Sportdag in het
Nieuwlandpark. We zijn daar de hele dag en picknicken er
ook. Inclusief een sportclinic…… wat houden we nog even
geheim! De Notenkrakers kunnen ook nog even roeien.

Woensdag: In de ochtend nemen we de tijd om lekker creatief bezig te zijn en een eigen,
prachtige koksmuts te maken. Die heb je in de middag namelijk hard nodig, waarvoor
precies? We bezoeken een pizzeria!
Donderdag: De Un1ek-busjes brengen
ons vandaag naar Adventure City in
Rotterdam. Daar gaan we allemaal
lekker klimmen en klauteren, op
avontuur in een buizenstelsel, springen
in een nettenparcours, het puppy
klimparcours, een klimmuur en voor de
oudste kinderen (vanaf 8 jaar) is er
zelfs een vrije val van 20 meter hoog…..
wie durft?

Vrijdag: Op naar het Beatrixpark in Schiedam! De busjes brengen ons en we gaan hier lekker
spelen bij Speeltuin Fort Drakensteijn en we bezoeken de kinderboerderij. Ook kunnen we
hier een leuk spel doen met elkaar.

Week 3: 25 t/m 29 juli

Maandag: Een dag in het teken van muziek! We
gaan iets heel leuks doen, jullie gaan iets leren
vandaag. Wie is er muzikaal? Ontdek het vandaag
met ons.
Dinsdag: Op naar de Broekpolder! We gaan daar
allerlei leuke activiteiten doen, uiteraard mag spelen
in het Klauterwoud niet ontbreken.
De Notenkrakers gaan ook zwemmen op deze dag.
Notenkrakers: fiets mee

Woensdag: Ken jij het blotevoetenpad? We hebben vandaag onze versie daarvan, deze dag
staat in het teken van ‘prikkels’. Hoe voelen bepaalde dingen aan, wat herken je? En hoe
goed zijn jullie smaakpupillen? Kom er echter op deze ‘prikkeldag’.
Donderdag: Vandaag stappen we in bus 126
die ons naar Schiedam brengt. Weet jij waar
die stad om bekend staat? We brengen een
bezoek aan Museummolen Schiedam. Daar
klimmen we in naar boven en zien we allerlei
onderdelen van een molen.
Vrijdag: De UN1EK-busjes brengen ons
vandaag naar Speeltuin Levenslust in
Overschie, een grote mooi opgezette
speeltuin in Rotterdam.
Tip: neem ook droge kleren mee

Week 4: 1 t/m 5 augustus

Maandag: Na het succes in de meivakantie, kon een dagje
Plaswijckpark natuurlijk niet ontbreken deze vakantie! We
worden door de Un1ek-busjes naar Rotterdam gebracht en
daar zijn we de hele dag in Plaswijckpark. We hopen op goed
weer, dan gaan we nu ook nog plezier maken in het waterpark
daar.
Meenemen: handdoek en zwemkleding
Dinsdag: Een dag in het teken van krijt. Ja, echt waar: krijt.
Jullie leren vandaag hoe krijt gemaakt wordt en proberen dat
zelf. Ook gaat er kunst gemaakt worden van krijt. En we
spelen vandaag levend ganzenbord, dat door ons ook gemaakt
wordt met krijt.

Woensdag: Wie kent onze buurt het beste? Vandaag
bezoeken we minimaal drie verschillende speeltuinen. We
gaan dus op speeltuintocht en nemen natuurlijk ook een
voetbal mee. En wie kent het spel ‘de vloer is lava’? Een
variant daarvan kan heel goed in de speeltuin. En we zullen
ook verschillende tikspellen doen vandaag.
Donderdag: Tijd voor een relaxdagje na al die actieve
dagen. We gaan lekker naar de bioscoop vandaag en er
wordt geschminkt. Ook kunnen de kinderen vandaag een
glitter tattoo maken.

Vrijdag: Met schelpen kan je heel veel maken, dat zul je deze ochtend merken.
Wist je dat we in Vlaardingen ook een strand hebben?
In de middag gaan we naar het Stadsstrand, dat is vlakbij!

Week 5: 8 t/m 12 augustus

Maandag: We stappen met elkaar vandaag weer in de metro! Op naar het park naast de
Euromast, daar kunnen we veel leuke dingen doen en natuurlijk ook picknicken. Wie is de
beste midgetgolfer van BSO Het Spectrum?

Dinsdag: Zwemspullen mee vandaag voor jong en oud, de UN1EK-busjes brengen ons naar
recreatieoord Binnenmaas. Daar gaan we naar de kinderboerderij, naar de grote speeltuin
en naar het buitenzwembad. Daar is ondiep bad voor veel waterpret en de Notenkrakers
kunnen zwemmen in het diepe met duikplanken en glijbanen!

Woensdag: Het licht gaat uit en we
genieten van een leuke film. En dat
doen we niet op de BSO, we wandelen
naar de stad en gaan naar de VUEbioscoop.
Donderdag: Waar belanden we
vandaag? Daar komen we vanzelf
achter als we de speurtocht goed
uitvoeren.

Vrijdag: Tijd voor een Pyjama relax dag! Kom vandaag in je pyjama of
onesie naar de BSO, we gaan genieten van een ultiem relaxdagje.

Week 6: 15 t/m 19 augustus

Maandag: In de laatste week van de zomervakantie
starten we met een topdagje uit. We gaan met de
metro naar AHOY in Rotterdam, daar is het
Jeugdvakantieland. Daar kunnen we klimmen,
springen, dansen, sporten, afkoelen bij een
waterglijbaan, in kermisattracties, proefjes doen en
nog veel meer.

Dinsdag: Het is zo ver, er wordt weer een groot
kinderfeest georganiseerd in het Hof! We bezoeken
deze middag het UN1EK Zomerfeest op het
Zomerterras. Dat wordt genieten.
De Notenkrakers gaan vandaag suppen. FIETS MEE

Woensdag: Het laatste uitje met de UN1EK-busjes brengt ons naar het Maritiem Museum in
Rotterdam. Ken jij professor Plons al? We gaan hier veel leuke dingen doen en ontdekken
wat er allemaal te vinden en te beleven is in de Rotterdamse haven.

Donderdag: Ook vanmiddag bezoeken we
het UN1EK Zomerfeest op het Zomerterras
in het Hof.
De Notenkrakers gaan zwemmen (fiets
mee).

Vrijdag: De laatste vakantiedag. We gaan nog 1 keer lekker met elkaar op pad,
we wandelen naar het Goudhaantje en picknicken daar ook.

