
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

…………………………………..….   WIST   U DAT……………………………………………   
  

● De zomervakantie   van   maandag 19   juli   tot   en   met   vrijdag   27   augustus 2021   is.   
● Het   thema   van   de   vakantie   BSO   is:   Sprookjes   

● Wij   weer   een   leuk   programma   hebben   voor   kinderen   van   4   t/m   12   jaar.   
● wij   in   het   programma   rekening   houden   met   de   7-   en   7+   kinderen   

● Wij   i.v.m.   onze   activiteitenplanning   het   liefst   zo   snel   mogelijk   van   u   willen   
weten of uw   kind   wel/niet   naar   de   vakantieopvang   komt.   Dit   kunt   u   zelf   aangeven   in   

het ouderportaal van   Un1ek.   
● Wij   het   zeer   op   prijs   stellen   als   u   uw   kind   op   tijd   afmeldt   in   Kindplanner.   

● Wij   in   het   programma   i.v.m.   activiteiten   vermelden   hoe   laat   uw   kind   
aanwezig moet zijn   op   locatie   en   wanneer wij   weer   terug   zijn   op   locatie.   

● Uw   kind   iedere   dag   een   rugzak   met   daarin   een   (leeg)   flesje   mee   moet   
nemen. Ook   als   dit   niet   vermeld   staat   op   het   programma!   
● Uw   kind   elke   dag   ingesmeerd   moet   zijn   tegen   de   zon.   

● Wij   alleen   maar   kinderen   meenemen   tijdens   zwemactiviteiten   als   zij   in   het   
bezit zijn van   tenminste   een    A-diploma.   

● Uw   kind   elke   dag   een   set   droge   kleding   mee   moet   nemen.   
● Wij   de   kinderen   niet   in   badkleding   buiten   laten   spelen.   

● Uw   ruildagen,   flexibele   opvang   dagen   en   extra   opvangdagen   in   kan   dienen   in   
het ouderportaal,   u   krijgt   minimaal   10   werkdagen   van   tevoren   een   

terugkoppeling of dit   wel/niet   akkoord   is.   
● Wij   water/thee   en   gezonde   snacks   als   tussendoortje   aanbieden   aan   de   kinderen.   

● Dat   wij   ondanks   de   maatregelen   er   een   leuke   vakantie   van   willen   maken,   hierbij   wel   
de   regels   in   acht   moeten   nemen.   

● wij   deze   vakantie   geen   uitstapje   hebben   met   het   Un1ek   busje.   
  

  
  

  
  

    
    
      

  



  

  
  
  
  
  
  
  

Vakantieopvang   IKC   De   Bavinck   
  Thema:   Sprookjes,   de   Prinses   en   de   kikker   
   Locatie:   IKC   De   Bavinck   
   Periode:   19   juli   t/m   23    juli   week   1   
   Mobiel:   0611038340   

De   prinses   en   de   kikker   
Betreed   Prinses   Tiana's   wereld   van   pratende   kikkers,   

zingende   krokodillen   en   smoorverliefde   vuurvliegjes   en   zie   
hoe   ze   op   een   ongelofelijke   reis   gaat   door   moerassen.   Door   
een   beetje   moed   en   een   grote   droom   kom   je   achter   nieuwe   

vrienden   en   wat   er   echt   belangrijk   is   in   het   leven...liefde,   
familie   en   vriendschap.   

  
Maandag   19   juli     
In   dit   sprookje   wordt   de   prinses   verliefd   op   een   kikker.   
Vandaag   toveren   wij   jullie   om   in   een   kikker   en   gaan   wij   een   
kikker   masker   maken.   Welke   prinses/prins   wordt   op   jou   
verliefd?   Ook   spelen   wij   vandaag   in   de   gymzaal   het   gouden   
bal   spel!     

  
Dinsdag   20   juli   
Prinses   Tiana   wordt   verliefd   op   een   hele   mooie   kikker.   Zullen   wij   deze   
kikker   vandaag   ook   vinden?   
We   gaan   naar   de   kikkervijver   in   de   Broekpolder.   Daarna   springen   we   door   
naar   het   Klauterwoud   en   zullen   wij   hier   lekker   gaan   picknicken.   De   8+   gaat   
levend   stratego   spelen.     
  

Woensdag   21   juli   
Als   de   prinses   de   kikker   een   kus   heeft   gegeven   gebeurd   er   iets   wat   ze   
nooit   had   gedacht.   De   kikker   wordt   een   prins!   Vandaag   worden   jullie   
omgetoverd   tot   een   prins   of   prinses.   Daarna   spelen   we   met   zand   en   water   
in   de   zandbak!   

  
Donderdag   22   juli   
“Kwaak,   kwaak,   kwaak”.   Met   je   hand   kan   je   heel   goed   een   kikker   na   doen.   We   maken   vandaag   een   
kikker   van   klei   en   een   kikker-handpop.   In   de   middag   verzamelen   we   kikker-zoek-spullen   en   gaan   
we   naar   de   sloot   tegenover   de   BSO   om   te   kijken   of   we   daar   kikkers   
kunnen   vinden.   
  

Vrijdag   23   juli   
Vandaag   gaan   we   naar   Adventure   Vlaardingen   om   te   klimmen   en   
klauteren!   Daarna   gaan   we   picknicken   in   de   broekpolder   en   sluiten   
we   af   in   het   klauterwoud.   We   zullen   rond   15:30   uur   weer   terug   zijn   
bij   de   BSO.     

  



  

Vakantieopvang   IKC   De   Bavinck   
  Thema:   Sprookjes   de   kleine   zeemeermin   
   Locatie:   IKC   De   Bavinck   
   Periode:   26   juli   t/m   30    juli   week   2   
   Mobiel:   0611038340   

  
  

De   kleine   Zeemeermin   
Ariel,   het   ondeugende   zeemeerminnetje   dat   altijd   plezier   wil   maken,   leeft   

met   haar   vader,   Koning   Triton,   in   een   paradijs   diep   in   de   zee.   Maar   ze   
zou   graag   naar   het   echte   leven   willen   gaan   boven   de   zee....   helemaal   

nadat   zij   een   knappe   prins   die   bijna   verdronk   heeft   gered.   Ondanks   dat   
haar   beste   vriend   Botje   en   de   zingende   krab   Sebastian   zeggen   het   niet   te   

doen,    sluit   Ariel   een   deal   met   de   zeeheks   Ursula.   In   ruil   voor   haar   
prachtige   stem   zal   Ariel   de   wereld   van   de   mensen   kunnen   betreden.   
Maar   Ariel's   droom   verandert   in   een   avontuurlijke   race   tegen   de   tijd   
waarin   zij   moet   proberen   de   liefde   van   de   prins   te   winnen   -   en   het   

koninkrijk   van   haar   vader   te   redden   
  

Maandag   26   juli   
Trek   je   mooiste   pyjama   aan,   want   vandaag   mag   je   in   je   pyjama   naar   de   BSO   komen.   We   gaan   met   
z’n   allen   ontbijten,   dus    zorg   dat   je   er   om   09:00   uur   bent.    Na   het   ontbijt   gaan   we   in   onze   eigen   BSO   
bioscoop   ‘De   kleine   Zeemeermin’   kijken.     
In   de   middag   springen   we   in   het   diepe   en   spelen   we   leuke   waterspelletjes!    Zorg   ervoor   dat   je   
vandaag   droge   kleren   bij   je   hebt.   
  

Dinsdag   27   juli   
Diep,   diep   in   de   zee   zwemmen   allemaal   mooie   vissen.   Vandaag   
gaan   de   8+   kinderen   survivallen   bij   Adventure   Vlaardingen.   
Nemen   jullie   je   schone   kleren   mee!    De   andere   kinderen   krijgen   
een   kijkje   achter   de   schermen   bij   de   Viswinkel.     

  
Woensdag   28   juli   
’Visje,   visje   in   het   water,   visje,   visje   in   de   zee.’’   In   het   water   
zwemmen   allemaal   mooie   vissen.   Vandaag   gaan   we   aquariums   
maken.   Ook   gaan   we   naar   de   stad   van   Vlaardingen   om   heerlijke   
kibbeling   te   eten.   
  

Donderdag   29   juli   
Als   Ariel   de   prins   veroverd   heeft   is   er   een   feest!   Wij   gaan   met   z’n   
alle   hapjes   maken   en   houden   een   echte   zeemeerminnen   brunch.   In   de   middag   gaan   we   mooie   
zeehuisjes   van   klei   maken.   Met   de   8+   kids   gaan   we   een   schelpen   kettingen   maken.     
  

Vrijdag   30   juli   
Vandaag   komt   het   Un1ek   busje   ons   ophalen.   We   gaan   naar   Speelpark   Levenslust!   Het   busje   komt   
ons   rond   09.30   uur   ophalen   en   we   zullen   rond   15:00   uur   weer   terug   zijn   op   de   BSO.     
We   gaan   lekker   vies   worden,   dus    neem   een   setje   schone   kleren   mee.   

  
  

   

  



  

Vakantieopvang   IKC   De   Bavinck   
  Thema:   Sprookjes,   Sneeuwwitje   
   Locatie:   IKC   De   Bavinck   
   Periode:   2   augustus   t/m   6   augustus   week   3   
   Mobiel:   0611038340   

  
  

Sneeuwwitje   
De   mooie   en   vriendelijke   prinses   Sneeuwwitje   bekoort   iedereen   in   het   
koninkrijk,   op   één   persoon   na:   haar   jaloerse   stiefmoeder,   de   Koningin.   

Wanneer   de   Toverspiegel   verklaart   dat   Sneeuwwitje   de   mooiste   van   het   
land   is,   moet   ze   het   bos   invluchten,   waar   ze   zich   ontfermt   over   de   lieve   
zeven   dwergen:   Doc,   Niezel,   Grumpie,   Giechel,   Bloosje,   Dommel   en   

Stoetel.   Maar   wanneer   de   Koningin   Sneeuwwitje   misleidt   met   een   
betoverde   appel   kan   slechts   de   kus   van   haar   ware   liefde   haar   redden!   
  

Maandag   2   augustus   
“He-ho,   he-ho,   je   krijgt   het   niet   cadeau,   he-ho   he-ho”.   Wie   staat   er   het   
leukst   op   de   foto   als   een   echte   dwerg?   Vandaag   maken   we   onze   eigen   
dwergen   outfit   en   daarna   houden   we   een   fotoshoot.   De   8+   kinderen   gaan   
op   ontdekkingstocht   door   Vlaardingen.   We   sluiten   de   dag   af   met   het   
dwergen   optocht-spel   in   de   tuin   van   school.     
  

Dinsdag   3   augustus   
Hmmmm..   Vandaag   komt   Diana’s   Creaties!   We   gaan   prins/prinsessen   taart   maken!   
  

Woensdag    4    augustus     
De   dwergen   zijn   Sneeuwwitje   kwijt!   Helpen   jullie   mee   om   haar   weer   te   vinden?     
Door   middel   van   opdrachten   kom   je   dicht   bij   haar   in   de   buurt.   Vandaag   gaan   we   naar   het   
Klauterwoud   om   Sneeuwwitje   te   zoeken.   Als   we   haar   vinden   zijn   we   rond   15:00   uur   weer   terug   op   
de   BSO.   
  

Donderdag   5   augustus   
In   het   bos   woont   Sneeuwwitje   met   de   zeven   dwergen.   Kan   jij   alle   dwergen   vinden   op   de   BSO?   Ook   
maken   we   vandaag   een   dwergenrijk   in   een   kijkdoos.   De   8+   kids   nemen   een   duik   bij   zwemschool   
Arons;    neem   dus   je   zwemspullen   mee!   

  
                                 Vrijdag   6   augustus   
                                 ‘’Spiegeltje,   spiegeltje,   aan   de   wand,   wie   is   het   mooiste   
van   het   land?’’   We   maken   vandaag   onze   eigen   spiegel.   
Vanmiddag   spelen   we   het   heksenspel.   Durf   jij   alles   te   doen   wat   de   heks   
zegt?   Durf   je   een   appel   te   eten   met   glazuur?!   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

  



  

Vakantieopvang   IKC   De   Bavinck   
  Thema:   Sprookjes,   Roodkapje   
   Locatie:   IKC   De   Bavinck   
    Periode:     9   augustus   t/m   13   augustus   week   4   
   Mobiel:   0611038340   

  
Roodkapje   

Roodkapje   en   haar   moeder   wonen   in   een   lief   huisje   aan   de   rand   van   een   
groot   bos.   Een   flinke   wandeling   daar   vandaan   woont   Roodkapjes   

grootmoeder.   Als   grootmoeder   op   een   dag   ziek   is,   pakt   moeder   een   mand   
vol   lekkers   en   stuurt   Roodkapje   op   weg   om   grootmoeder   te   verrassen.   Zij   
waarschuwt   Roodkapje   dat   ze   op   het   rechte   pad   moet   blijven   want   in   het   

bos   loopt   een   hongerige   wolf   …..Onderweg   komt   ze   de   wolf   tegen   die   zich   
vermomd   heeft.   Hij   brengt   Roodkapje   op   het   idee   om   een   bosje   bloemen   

voor   grootmoeder   te   plukken.   Dat   zal   haar   extra   blij   maken.   Daardoor   komt   
de   wolf   eerder   aan   bij   het   huisje   van   grootmoeder   en   wacht   daar   op   

Roodkapje...   
  

Maandag   9   augustus   
“Zeg   Roodkapje   waar   ga   je   heen,   zo   alleen,   zo   alleen,   zeg   Roodkapje   waar   ga   je   heen,   zo   alleen.”   
Vandaag   gaan   de   7-   kinderen   het   roodkapje   spel   spelen   in   t’   Hof.   De   oudste   kinderen   zullen   het   
weerwolven   spel   spelen.   Weet   jij   de   wolf   te   vangen?   Tussendoor   eten   we   lekker   een   pannenkoek   
bij   het   pannenkoekenhuis.   

  
Dinsdag   10   augustus   
Vandaag   gaan   de   8+   kinderen   levend   stratego   spelen   of   boogschieten   in   
de   Broekpolder.   De   8-   kids   gaan   hun   eigen   veldboeket   maken   voor   
(o)ma   en   daarna   gezellig   picknicken.   
  

Woensdag    11    augustus   
“Ik   ga   naar   grootmoeder   koekjes   brengen,   in   het   bos,   in   het   bos.”   We   
gaan   vandaag   heerlijke   paddestoel   koekjes   maken.   Verder   spelen   we   
het   spel   ‘Roodkapje   tegen   de   wolven’,   met   water!   
Neem   vandaag   droge   kleren   mee!   
  
  

Donderdag   12   augustus   
We   gaan   vandaag   naar    Belevenisboerderij   Schieveen .   Het   Un1ek   
busje   komt   ons   om   10:00   uur   ophalen   en   we   zijn   rond   15:00   uur   
weer   terug   op   de   BSO.  
  

Vrijdag   13   augustus   
“In   het   bos,   zijn   wilde   dieren   in   het   bos,   in   het   bos”.   Vandaag   gaan   
we   naar   Adventure   Vlaardingen   om   te   survivallen!    Neem   vandaag   
schone   kleren   mee.   
  
  
  
  
  
  

   

  



  

Vakantieopvang   IKC   De   Bavinck   
  Thema:   Sprookjes,   Doornroosje   
   Locatie:   IKC   De   Bavinck   
   Periode:   16   augustus   t/m   20   augustus   week   5   
   Mobiel:   0611038340   

  
  

Doornroosje   
Doornroosje   groeit   op   tot   een   prachtige   en   stijlvolle   jonge   vrouw.   De   drie   goede   

feeën   doen   er   alles   aan   om   haar   te   beschermen.   Maar   helaas,   op   haar   zestiende   
verjaardag   prikt   Doornroosje   haar   vinger   aan   een   betoverd   spinnenwiel,   en   valt   

door   een   spreuk   in   een   diepe   slaap.   Alleen   de   moedige   prins   Filip   kan   een   
vuurspuwende   draak   verslaan   en   zich   een   weg   vechten   naar   de   toren   om   de   

prinses   uit   haar   dromen   te   doen   ontwaken.     
  
  

Maandag   16   augustus   
Vandaag   komt   het   Un1ek   busje   ons   ophalen   om   10:00   uur.   Wij   gaan   naar   
Avonturis   Maassluis!   We   zullen   rond   15:00   uur   weer   terug   zijn   op   de   BSO.     
Passen   jullie   wel   op   voor   de   doorns?     

  
Dinsdag   17   augustus   

De   draak   heeft   Doornroosje   gevangen   genomen!   Alleen   de   prins   kan   hem   verslaan.   Daarom   
houden   wij   vandaag   een   echt   watergevecht!   Ook   gaan   we   vandaag   een   draak   knutselen.   
Neem   vandaag   je   eigen   waterpistool   en   droge   kleding   mee!   
  

Woensdag   18   augustus   
Droom   jij   er   ook    wel   eens   van   om   een   echte   prins   of   prinses   te   zijn?   Vandaag   gaat   het   gebeuren:   
we   maken   ons   eigen   prins   en   prinsessen   masker.   Hierna   lopen   we   naar   een   speeltuin   in   de   wijk   en   
maken   we   een   veld-boeket.   
  

Donderdag   19   augustus   
In   het   museum   van   Vlaardingen   is   altijd   iets   te   beleven.   Vandaag   gaan   
hier   op   ontdekking   en   zullen   hier   allerlei   leuke   dingen   gaan   doen.   
  

Vrijdag   20   augustus   
Vandaag   mag   je   verkleed   komen   als   een   prins   of   prinses,   want   we   vieren   
dat   Doornroosje   gered   is   door   de   prins!   Dit   gaan   we   vieren   met   een   
bourgondische   etentje.   We   sluiten   deze   dag   af   met   een   prins   en   
prinsessenbal!   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  



  

Vakantieopvang   IKC   De   Bavinck   
  Thema:   Sprookjes,   Hans   en   Grietje   
   Locatie:   IKC   De   Bavinck   
   Periode:   23   augustus   t/m   27   augustus   week   6   
   Mobiel:   0611038340   
  

Hans   en   Grietje   
Wanneer   Hans   en   Grietje   de   weg   kwijt   raken   in   het   verboden   bos,   omdat   hun   spoor   van   

broodkruimeltjes   is   verdwenen,   komen   ze   aan   bij   een   huisje   van   peperkoek.   Er   is   alleen   één   
probleem….in   het   huisje   woont   een   heks.   Als   de   heks   hans   en   grietje   voor   altijd   bij   zich   houden   

bedenkt   ze   een   spreuk.   Nu   moeten   Hans   en   Grietje   snel   een   manier   bedenken   om   te   voorkomen   
dat   ze   eindigen   als   het   toetje   van   de   heks!   

  
  

Maandag   23   augustus   
Ooooo   jeee,   Hans   en   Grietje   zijn   de   weg   kwijt   geraakt!   Kan   
jij   ze   helpen?     
Vandaag   gaan   we   de   tocht   lopen   van   Hans   en   Grietje.   
Onderweg   komen   we   allemaal   opdrachten   tegen.     
Weet   jij   de   weg   weer   terug   te   vinden?   Dan   staat   er   wat   
lekkers   op   je   te   wachten.   
  

Dinsdag   24   augustus   
Hans   en   Grietje   strooien   broodkruimels   om   de   weg   niet   kwijt   
te   raken,   maar   ineens   zijn   de   broodkruimels   weg.   
Weet   jij   de   weg   nog   terug   te   vinden   als   je   in   het   doolhof   
bent?   Vandaag   gaan   we   naar   ’T   hof   toe   en   zullen   we   daar   
lekker   gaan   picknicken   
  

Woensdag   25   augustus   
Vandaag   gaan   we   naar   Plaswijckpark!   Het   Un1ek   busje   
komt   ons   om   09.30   uur   ophalen.   We   zullen   rond   16.00   uur   
weer   terug   zijn   op   de   BSO!    Neem   je   zwemkleding   mee!   
  

Donderdag   26   augustus   
Hans   en   Grietje   hebben   het   spoor   weer   terug   gevonden.   Vandaag   spelen   de   8+   kinderen   het   
spoorzoekertjes   spel   in   de   wijk.   De   andere   kinderen   gaan   in   de   gymzaal   ravotten.   
  

Vrijdag   27    augustus   
Vandaag   is   alweer   de   laatste   dag   van   de   vakantie.   We   gaan   een   speeltuinen   tocht   maken.   Ook   
zullen   we   de   vakantie   afsluiten   met   een   waterglijbaan   waar   je   overheen   kan   glijden.    Neem   vandaag   
je   droge   kleren   mee!   

  
  

  


