
 

 

 
 
 
 
 
 
Thema: Verkeer en vervoer. 
 
Deze vakantie is het thema verkeer en vervoer en gaan wij aan de slag met het ontdekken 
welke vervoersmiddelen er zijn, welke verkeersborden er zijn, speurtochten doen, knutselen 
en een eigen verkeersplein maken.  
Ook gaan wij deze vakantie naar de ontdekhoek in Rotterdam.  
Op sommige dagen hebben wij voor de oudste groepen ‘Koriander’ en ‘Dragon’ activiteiten 
op de fiets.  
 

- Graag uw kind(eren) brengen voor 09:30. Wij starten om 09:30 met ons 
programma.  

- Geef altijd een extra setje kleding mee.  
- Op sommige dagen wordt aangegeven wanneer er een rugtas, bidon/drinkbeker en 

broodtrommel meegegeven moet worden.  
 
De vakantieopvang vindt plaats bij BSO Kruidenpad. 
Het adres: Kruidenpad 5a, 3137 WD Vlaardingen. 
 
Het telefoonnummer waarom wij te bereiken zijn: 
Dragon/Koriander: 0642404324 
Venkel/Lavendel: 0615347382 
 
Op woensdag en vrijdag zijn de groepen samengevoegd. Deze vakantie hebben alle groepen 
op dinsdag gezamenlijk een uitstapje.  
 
De activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen vanwege (weers)omstandigheden 
afwijken van het programma.  
 
Wij hebben er zin in. Tot in de herfstvakantie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Maandag 24 oktober 2022 
Om te weten te komen welke vervoersmiddelen er allemaal zijn en wat jullie ervan weten 
gaan de groepen Venkel/Lavendel vervoersbingo doen tijdens een wandeling. In de middag 
gaan jullie een luchtballon maken. Maar wat is dat precies? 
De Koriander/Dragon groepen gaan op de fiets een knotsgekke fietstocht doen met allerlei 
opdrachten. Ken jij alle verkeersregels?  
Venkel/Lavendel  
Ochtend: Vervoersbingo Wandeling. 
Middag: Maak je eigen luchtballon. 
Koriander/Dragon 
Ochtend: Woordspin maken met de groep over verkeer en vervoer 
Middag: Knotsgekke fietstocht met stressvolle sluiproutes 
Meenemen: Je fiets, rugtas, bidon/drinkfles.  
 
Dinsdag 25 oktober 2022 
Vind jij het leuk om dingen te ontdekken en uit te proberen? Vandaag gaan alle groepen 
naar de ontdekhoek in Rotterdam. Met de UN1EK busjes gaan wij hiernaartoe. Welke 
proefjes en ontdekkingen wij hier gaan doen is nog een verrassing. Het is handig om kleding 
aan te doen die vies mag worden.  
Alle groepen samen.  
Ochtend & Middag: Ontdekhoek in Rotterdam. 
Meenemen: Je rugtas, broodblik leeg en drinkfles/bidon 
 
Woensdag 26 oktober 2022 
Elke dag zie je wel eens een vliegtuig overvliegen weet je misschien ook hoe een vliegtuig er 
precies uitziet, maar weet jij hoe je vliegtuigjes kan vouwen? Als dat gelukt is gaan wij een 
vliegtuigwedstrijd houden. In de middag gaan wij een autospeurtocht doen. Ken jij alle 
automerken? Welke kleuren zijn er? 
Alle groepen samen.  
Ochtend: Vliegtuigjes vouwen, knutselen en een vliegtuigwedstrijd houden. 
Middag: Auto speurtocht door de wijk. 
 
Donderdag 27 oktober 2022 
Altijd al je eigen auto willen maken? Dat gaan de Venkel en Lavendel groepen doen. De 
Koriander en Dragon groepen gaan aan de slag met het maken van verkeersborden. Welke 
borden zijn het belangrijkst? Ook wordt er een verkeersplein gemaakt. In de middag spelen 
de oudste groepen een verkeersquiz. Ken jij alle verkeersregels al? 
Venkel/Lavendel  
Ochtend: Auto’s maken van kosteloos materiaal. 
Middag: Testen van de auto op het verkeersplein. 
Koriander/Dragon 
Ochtend: Verkeersborden knutselen. Verkeersplein maken op het schoolplein. 
Middag: Verkeersquiz 
 
Vrijdag 28 oktober 2022 
Vandaag gaan wij de vakantie afsluiten en maken lekkere hapjes die 
je in de middag lekker kan opeten tijdens de film bij bioscoop  
Kruidenpad. Bladerdeeg hapjes, fruitspiesjes, mini tapas.  
Alle groepen. 
Ochtend: Hapjes maken voor de middag.  
Middag: Film kijken bij bioscoop Kruidenpad  
 


