
 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het programma voor de voorjaarsvakantie. Om de dagen zo soepel 

mogelijk te laten verlopen willen wij u vragen om uw kind vóór 09:30 uur te 

brengen. 

Aangezien het weer niet helemaal te voorspellen is, is het handig als uw kind(eren) 

een extra tas met reserve kleding mee heeft. Voor het geval dat. 

Als de weersomstandigheden het toe laten, kan het zijn dat we ‘spontaan’ met de 

kinderen op stap gaan. U zult hierover een bericht ontvangen als dit het geval is. 

Wij vragen u om (via KindPlanner) op tijd aan ons door te geven wanneer uw 

kind(eren) niet aanwezig zal zijn, graag 24 uur van tervoren. Geeft u niets door, dan 

gaan wij ervan uit dat uw kind aanwezig is. 

Wij hopen op een vakantie met, opnieuw, mooi weer en een hoop gezelligheid! 

Warme groet, 

Mizgin, Dominique, Floor, Hikmet, Kirsten, Floortje en Vanessa 

Adres: Zwaluwstraat 15 

Tel.: 06 52 36 05 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Maandag 27 februari. 

Jullie mogen vandaag verkleed! 

Deze vakantie gaan we heel de week er een groot feest van maken. We gaan namelijk  met elkaar er 

een FEESTWEEK van maken. 

We beginnen in de ochtend met Feesthoedjes maken. Als jullie daar klaar mee zijn kun je gaan 

oefenen voor je playbackshow. In de middag, na de lunch, gaan we de speelzaal in en daar staat 

een klein podium met een microfoon. Inschrijven kan vanaf 20 februari zodat jullie thuis alvast 

jullie ‘act’ kunnen voor bereiden. 

 

Dinsdag 28 februari. 

Doe oude witte kleren aan! 

Jeetje wat zijn jullie met veel vandaag, zoveel zelfs dat we de groepen gaan splitsen met 

activiteiten: 

De jongste groep gaat vandaag het Pingpong party spel spelen en maskers maken. 

De oudste groep gaat op pad en alvast de activiteit voor in de middag klaar maken en het 

eten en drinken verzorgen. 

Na de lunch komen we samen op het plein en hebben de oudste kinderen en de juffen een 

parcours klaar gezet en nu komt de witte kleding goed van pas, we gaan : de COLORRUN doen!!  

 

Woensdag 1 maart. 

Vandaag is BSO de Regenboog gesloten. De kinderen zijn welkom op Het Balkon.  

Het programma voor vandaag vindt u op www.un1ek.nl 

Adres: Jacob van Heemskercklaan 68 

3144 DK Maassluis 

Tel. nr.: 0652360305 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Donderdag 2 maart. 

Vandaag staat in het teken van BALLONNEN, dat zullen jullie vast leuk vinden. 

We gaan kijken wie het snelste een ballon kan laten klappen, terwijl ze op de grond zitten en 

je handen niet mag gebruiken. Ook gaan we ballonnen hooghouden en ballon tennissen.  

Eén groot ballonnen feest! 

 

Vrijdag 3 maart. 

BINGO! 

In de ochtend gaan jullie bingo spelen en wie weet win je wel een leuk prijsje!  In de middag 

kan je jouw beste dans moves laten zien bij: 

WE THINK YOU CAN DANCE!  

We zullen de speelzaal omtoveren naar een danszaal. Misschien kunnen we ook nog een 

dansspel doen zoals Stop-Dans. 

 


