
 

 
 
 
 
 
 
 

Programma voorjaarsvakantie IKC het Spectrum 

 
Adres: Boslaan 1, 3134 XC, Vlaardingen   
Telefoonnummers:   

• Notenkrakers: 06-50489863  
• Goudhaantjes: 06-18447270   
• Graspiepers: 06-81088050   

  
Het voorjaar komt steeds dichterbij en we gaan er een actief weekje van maken in de 
voorjaarsvakantie! We hopen natuurlijk op lekker en droog weer voor de vele buiten 
activiteiten. Geef uw kind vooral een extra setje (droge) kleding mee, mochten we buiten 
zijn en er valt toch een bui dan is dit fijn om te hebben.  
We gaan er lekker op uit en gaan veel verschillende dingen doen en ontdekken en we gaan 
volledig ontspannen met een yogales.   
 
Op de dagen dat er uitjes gepland staan en om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, 
vragen wij u om uw kind(eren) voor 09:00 uur te brengen.  
 
Vergeet niet elke dag een tas met een (lege) bidon en (lege) broodtrommel mee te geven 
aan uw kind(eren). En een extra setje kleding.  
 
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 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, zoeken we een passend 
alternatief. Mochten er dingen wijzigen dan hoort u dat van ons.   
 
Hopelijk zien we jullie allemaal in de voorjaarsvakantie!  
Wij hebben er ontzettend veel zin in.  
 
Het team van BSO Het Spectrum 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Maandag 27 februari 
Wie heeft er wel eens gehoord van het  
spel Ren je rot? Het heeft te maken met 
quizvragen en je algemene kennis. Dit  
gaan we vandaag doen in het Hof. Ren jij 
naar het goede antwoord? In het Hof 
kunnen we ook nog richting het Doolhof 
en de speeltuin. Na al het rennen en 
nadenken, zijn we vast toe aan iets 
lekkers. Met elkaar bakken we gezonde 
Chocolade haverkoekjes.  
 

Dinsdag 28 februari 
De Un1ek-busjes brengen ons naar een uitdagende plek 
in Wassenaar: het Monkeybos! Dat ligt middenin 
Meijendel, het grootste natuurgebied binnen het 
Nationaal Park Hollandse Duinen. Het gaat een actieve 
dag worden in het bos. En wie weet ook nog in de duinen, 
maar dat ligt aan wat voor weer het is. Boshutten 
bouwen, in bomen klimmen, van de kabelbaan, op de 
uitkijktoren, lopen door hele grote waterleidingbuizen   
en nog veel meer!  
Tip: draag waterdichte fijne (wandel)schoenen en kleding 
die vies mag worden. Graag droge kleding mee in de tas.   

 
Woensdag 1 maart 
Ook vandaag gaan we Lekker naar buiten! We wandelen naar het Nieuwlandpark voor een 
Zweeds Renspel. Natuurlijk helpen we elkaar hierbij: je speelt dit in teams. Ook maken we 
vandaag zelf onze middagsnack: hartige muffins. 
 
Donderdag 2 maart  
Het is: Glowdag! Dat is een spektakel. Met de metro gaan 
we naar Glowgolf! Glow in the dark midgetgolf vol speciale 
effecten. In de middag creëren we in ons beweeglokaal een 
glowdisco!  
Tip: Voor deze dag is het erg leuk als uw kind een wit T-shirt 
draagt.   
 
Vrijdag 3 maart 
Na een hele actieve week is bijkomen ook belangrijk!  
Dat gaan we doen op de laatste dag van de voorjaarsvakantie.  
We krijgen een yogales van een echte yogadocent. In de middag maken  
we met elkaar een bioscoop en kijken we een film.  


