
          
 Zomervakantie 2021 

‘Landen’ 

Un1ek vakantieopvang IKC Kethel 2021 

 
Lieve kinderen, ouder(s)/verzorger(s), 

 
Van 19 juli t/m 27 augustus is het zomervakantie! Wij gaan ons bezig houden met allerlei 

verschillende landen! Zo gaan wij ons verdiepen in de volgende landen; Italië, België, 
Engeland, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Ook gaan wij lekker genieten van het ‘echte’ 

vakantiegevoel en is er genoeg ruimte voor spelen, ontdekken en creativiteit!  
 

Helaas hebben wij nog steeds te maken met het coronavirus. Alle activiteit(en) buiten de 
deur zullen dus ook ondernomen worden met in achtneming van enkele maatregelen. Dit 

doen wij volgens de richtlijnen van het RIVM, het kan dus zijn dat sommige activiteiten 
aangepast worden op het moment dat het RVIM dit van ons vraagt. Tijdens deze 

zomervakantie hopen wij weer gebruik te mogen maken van de busjes voor een uitstapje. 
Mocht dit toch helaas niet door kunnen gaan dan zijn wij te vinden in de speeltuinen in de 

buurt.  
 

Kom jij ook? 
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor vakantieopvang via het ouderportaal van Kindplanner. 

 
Wilt u dit ook aan ons laten weten via een whatsapp-berichtje?  

 
Team BSO Kethel  

Kelly, Lisanne, Ziggy en Lisanne  
 

Wij zijn open op: week 29,30,31,32,33 en 34 data: 19 juli t/m 27 augustus. 
Van maandag t/m vrijdag mits het kind aantal voldoende is.  

 
Voor vragen en/of andere bijzonderheden kunt u ons altijd bellen op het volgende 

telefoonnummer: 06-48506079 / mail: bso.kethel@un1ek.nl 



                                          
Vakantie week 1 (week 29):  
 
Italië 
 

Maandag 19 Juli:  
Vandaag wordt het thema bij jullie geïntroduceerd. ‘’ Thema 
Landen’’. We gaan het met elkaar hebben over welke landen jullie 
allemaal al kennen en misschien ben je daar al eens naar toe gegaan 
op vakantie. Waar moeten jullie aan denken als jullie een bepaald 
land horen? Misschien de mooie gebouwen die er zijn, of het lekkere 
weer maar misschien ook wel de specialiteiten van dat land.  
 
Deze week hebben we het over Italië. Wisten jullie dat Italië op de 

wereldkaart eruit ziet als een laars? We gaan vandaag beginnen met het maken van de 
Italiaanse vlag. In de middag gaan wij op een canvasdoek een schilderij maken met 
macaroni.  Ook is er vandaag genoeg tijd om bij mooi en warm weer met water te spelen en 
een duik te nemen in het zwembadje! De dag sluiten we af met het oefenen van het tot 10 
tellen in het Italiaans.  
                                               
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  
 
Wie werken er vandaag:  
 
Dinsdag 20 Juli: 
Vandaag beginnen we de dag waar we gisteren mee zijn 
afgesloten, het tellen tot 10 in het Italiaans. Weten jullie het 
nog een beetje?  Italië staat ook bekend om zijn mooie stad 
Venetië, waar er met gondels wordt gevaren. Wij gaan 
vandaag ook varen maar niet in een boot/gondel maar wij 
gaan waterfietsen! Kunnen we rechtdoor waterfietsen of gaan 
we alleen maar rondjes? Zo kunnen we ook nog van de natuur 
genieten! Jullie gaan dit uiteraard niet alleen doen maar de 
juffen en de meester gaan met jullie mee het water op! We 
verwachten voor 16:30 uur terug te zijn op locatie.  

Let op: De kinderen krijgen allemaal een zwemvest aan en er is altijd begeleiding bij.  
Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook niet 
overbodig.  

Wie werken er vandaag?  
 

 

 
 



Woensdag 21 Juli: 
Vandaag is er tijd en ruimte om lekker te spelen. Dit gaan wij doen, bij mooi weer, met water 
en het zwembadje! Vandaag kunnen we ook nog eens oefenen met het tellen in het 
Italiaans.  Verder gaan we vandaag activiteiten van de andere dagen herhalen.  
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  

 
Wie werken er vandaag?  

Donderdag 22 Juli: 
De toren van Pisa staat vandaag centraal. Wisten jullie dat er een 
(bord) spelletje bestaat wat op de toren van Pisa lijkt?! Deze gaan 
wij vandaag met elkaar spelen. Ook gaan wij proberen om met de 
mikado stokken de toren van Pisa te maken, de jongere kinderen 
kunnen dit doen met de kapla en met de jenga blokken. Verder staat 
Italië bekend om zijn lekkere ijs! Daarom gaan wij in de middag met 
elkaar naar de ijssalon om het Italiaanse ijs te proeven! Zou de 
Italiaanse taal al een beetje in ons hoofd zitten? We gaan dit 
vandaag weer oefenen, het zou natuurlijk super leuk zijn als we aan 
het einde van de week tot 10 kunnen tellen in het Italiaans?! 
                                                      

Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  

Wie werken er vandaag?:  
 
Vrijdag 23 juli: 
In Italië zijn ook veel Vespa’s te vinden, wisten jullie dat dit scooters zijn? Deze zijn erg 
geliefd. Wij gaan vandaag een ‘echte’ vespa maken, hierin is ruimte voor jullie eigen 
creativiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosteloos materiaal, verven, tekenen etc.  

Als lunch gaan wij als echte pizzabakkers onze 
eigen pizza maken! De dag sluiten we met 
elkaar af door aan elkaar te laten horen hoe 
goed wij kunnen tellen!  
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  
 
Wie werken er vandaag?:   
 

 

 

 



Vakantie week 2 (week 30):  

België  
 
Maandag 26 Juli: 
In de ochtend gaan we ansichtkaarten maken. Jullie kunnen uit verschillende reisgidsen 
mooie foto’s halen en deze op jullie kaart plakken misschien kunnen jullie er ook een mooie 
boodschap op schrijven. De kaarten gaan wij in de middag op de post doen. Vlaamse Friet is 
erg bekend en geliefd in België daarom gaan wij dit als lunch eten!   
                                   
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  
 
Wie werken er vandaag?:  
 

Dinsdag 27 Juli:  
Weten jullie de kleuren en volgorde van de Belgische vlag? 
Deze gaan wij in de ochtend met elkaar maken. Weten jullie 
waar België ook bekend om staat? België staat bekend om 
zijn lekkere chocolade! In de middag gaan wij met elkaar 
onze eigen chocolade maken! Jammie!  
 

Youtubelink: https://www.youtube.com/watch?v=a5fOf77dnNY 
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  

Wie werken er vandaag?:  
 
Woensdag 28 juli: 
Vandaag gaan wij de activiteiten die de andere dagen van de week al voorbij zijn gekomen 
herhalen. In de middag kunnen we ook nog naar de natuurspeeltuin of lekker op het 
schoolplein met water spelen.  
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  

Wie werken er vandaag?:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a5fOf77dnNY


 
Donderdag 29 Juli: 
Deze week beginnen we met een uitstapje naar Levenslust. 
Dit is een speeltuin in Rotterdam. België leek ons iets te ver 

weg voor een uitstapje 😊  Wij verwachten rond 16:00 / 
16:30 uur weer terug te zijn op locatie.  
 
 
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  
 
Wie werken er vandaag?: 
                                                  

Vrijdag 30 juli: 
In de ochtend gaan wij het hebben over het Atonium. Wat is 
dat eigenlijk, weet iemand dat misschien? Als wij er achter zijn 
wat dit is, dan gaan wij dit ook maken van klei en sateprikkers. 
In de middag gaan wij met elkaar een Belgische film kijken, 
denk hierbij aan Samson en Gert maar ook K3 komen uit 
België. Misschien weten jullie zelf nog wel een film waar ze 
Vlaams spreken.  

 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  

Wie werken er vandaag?:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vakantie week 3 (week 31):  
 
Frankrijk  
 
Maandag 2 augustus: 
Deze dag gaan we beginnen met het proberen te tellen en ons zelf voor te stellen in het 
Frans. Eind van de ochtend gaan wij met elkaar naar buiten voor een echte fotospeurtocht, 
alle foto’s hebben te maken met Frankrijk! Zo leren we gelijk al over Frankrijk, dit kan 
misschien wel van pas komen voor de andere dagen deze week! Na de fotospeurtocht gaan 
we met elkaar lekker picknicken en nog even spelen in de natuurspeeltuin. We verwachten 
rond 16:00 uur  / 16:30 uur weer terug te zijn op locatie.  
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  

Wie werken er vandaag:  
 
Dinsdag 3 augustus: 
Weet iemand misschien welke kleuren er in de Franse vlag zitten? En wat de volgorde dan is 
van de kleuren? Als we dit weten dan kunnen we de Franse vlag gaan maken met elkaar! Op 
welke bekende vlag vinden jullie de Franse vlag lijken?  Nadat we in de ochtend de Franse 
vlag hebben gemaakt, gaan we met elkaar (water)ijsjes maken hopelijk zijn deze dan op tijd 
klaar zodat we deze na het Jeu de Boulen kunnen opeten! In de middag gaan we met elkaar 
naar het speelveld tussen de Bachplein flats, hier gaan we een echt Frans spel spelen 
namelijk Jeu de Boules. We verwachten rond 16:00 / 16:30 uur weer terug te zijn op locatie.  
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het 
warme weer zijn zwemspullen ook niet overbodig.  
 
Wie werken er vandaag?:  
 
Woensdag 4 augustus: 

Waar denken jullie als eerste aan als jullie Frankrijk horen? De 
juffen en de meester denken dan gelijk aan Disneyland Paris! 
Vandaag hebben we een echt Disneyfeestje, als je wilt mag je 
verkleed komen als jouw favoriete Disney figuur. Bij deze dag 
hoort een mini feestje, want wanneer je naar Disneyland gaat 
is dit ook een feestje, daarom gaan wij ook Disneyliedjes 
luisteren en sluiten we dag af met een Disneyfilm naar keuze!  
 

Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  

Wie werken er vandaag?:  
 
 



Donderdag 5 augustus: 
Kennen jullie de Eiffeltoren? Of zijn jullie daar misschien al eens 
geweest? Hoeveel treden zou de Eiffeltoren hebben? En hoe 
hoog zou hij zijn? Wij gaan vandaag ook de Eiffeltoren maken. 
Hoe we dit gaan doen mogen jullie zelf invullen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan verven / tekenen / stoepkrijten en bouwen. 
Nadat wij iets hebben geleerd over de Eiffeltoren gaan wij een 
activiteit doen waar Frankrijk ook bekend om staat. Frankrijk 
staat bekend om zijn wijnen. Nu gaan wij uiteraard zelf geen 
echte wijn drinken maar doen wij dit met siroop. We houden dus 
een ‘’ wijn ’’ proeverij. Dit doen wij ook met passende plastic 
glazen zodat het net echt is! Na al het ontdekken en proeven 
gaan wij voor de lunch croissantjes uit de oven maken! De dag 
sluiten we rustig af door lekker vrij te spelen. 
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  

Wie werken er vandaag?:  
 
Vrijdag 6 augustus: 
Vandaag gaan wij de activiteiten van deze week herhalen. Wat vond jij het leukste wat we 
gedaan hebben en zou je graag nog een keer willen doen? Ook is er vandaag genoeg ruimte 
en tijd om ons in te beelden dat we echt in Frankrijk zijn, hopelijk zit het zonnige weer ook 
mee! Want dan kunnen we lekker in het zwembadje spelen maar ook wateractiviteiten 
doen. In de middag gaan we als tussendoortje lekker stokbrood met kruidenboter eten. 
Tussen alle activiteiten door kunnen we eens kijken hoeveel wij hebben onthouden van de 
Franse taal. Misschien kennen jullie wel Franse liedjes die we aan kunnen zetten.  
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  

Wie werken er vandaag?:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Vakantie week 4 (week 32):  
 
Engeland 
 

Maandag 9 augustus: 
Wisten jullie dat Engels een wereldtaal is? En dat ze in alle landen 
dus Engels spreken? Omdat Engels spreken zo belangrijk is gaan wij 
dit deze week ook met elkaar oefenen. We beginnen met het tot 
10 tellen en jezelf voor te stellen in het Engels. Misschien kennen 
jullie al meer woorden of zinnen in het Engels?  
Weten jullie misschien al gebouwen of kunstwerken die te maken 
hebben met Engeland? Vandaag gaan we met KNEXX de London 
Eye proberen te maken. De London Eye is een heel groot 
reuzenrad. In de middag gaan we met elkaar naar de 
natuurspeeltuin. We verwachten rond 16:00 uur weer terug te zijn 
op locatie.  
 

Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  

Wie werken er vandaag?:   
 
Dinsdag 10 augustus: 
De Big Ben is ook erg bekend in Engeland, om nou te weten te komen wat 
de Big Ben is gaan wij hier een filmpje over kijken, daarna gaan wij een 
kleurplaat van de Big Ben maken. Als Lunch gaan wij echte Engelse 
pancakes eten! De dag sluiten wij af met een Engelse film naar jullie 
keuze.                         
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer 
zijn zwemspullen ook niet overbodig.  

Wie werken er vandaag?:  
 
Woensdag 11 augustus: 
We starten de dag met het tellen en het voorstellen in het Engels. Verder gaan wij met 
elkaar naar het Beatrixpark hier gaan wij ook lekker picknicken als het weer dit toelaat. 
Mocht het weer tegen zitten dan lunchen wij op locatie. Wij verwachten weer rond 16:00 
uur op locatie te zijn.  
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  

Wie werken er vandaag?:  
 



Donderdag 12 augustus: 
Wisten jullie dat ze in Engeland aan de linkerkant rijden? En dat betekent dat dit voor ons 
aan de andere kant is als waar wij in Nederland rijden. In Nederland rijden wij allemaal aan 
de rechterkant. Vandaag wordt dus een andersom dag! Zo gaan wij dus via een andere deur 
het lokaal van de Piranha’s in en gaan wij andersom op onze stoelen zitten. Misschien 
moeten we ook wel achteruit lopen in plaats van vooruit?! Aan het eind van de ochtend 
gaan wij beginnen met het voorbereiden van een high tea. Een high tea is in Engeland erg 
bekend en geliefd. Dit zijn allemaal kleine hapjes. Aan welke kleine hapjes moeten jullie 
denken of vinden jullie erg lekker? De high tea 
wordt in de middag lekker opgepeuzeld! 
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. 
Met het warme weer zijn zwemspullen ook niet 
overbodig.  
 
Wie werken er vandaag?:  
 
Vrijdag 13 augustus: 

Wij gaan vandaag een echt Engels ontbijt maken, dit gaan wij 
alleen als lunch eten. Wat valt er nou precies onder een echt 
Engels ontbijt? Zo gaan wij worstjes maken, gebakken ei, 
ontbijtspek / bacon, witte bonen in tomatensaus en geroosterd 
brood en wat ook echt niet kan ontbreken is thee met melk 
drinken! Dit is ook weer typische wat voor de Engelse.  Na het 
onze stevige lunch gaan wij met elkaar Glowgolfen. Golf is een 
bekende sport wat veel Engelse spelen. Wie van ons is de beste 

golfer?  We verwachten rond 16:00 / 16:30 uur weer terug te zijn op locatie.  
                                                                                         
Let op: Voor de kinderen met allergieën hebben wij een passende lunch. 
Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook niet 
overbodig.  
 
Wie werken er vandaag:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vakantie week 5 (week 33):  
  
Duitsland 
 
Maandag 16 augustus: 
Duitsland heeft mooie natuurgebieden daarom gaan wij vandaag op uitstapje naar Avonturis 
in Maassluis. Dit is een speeltuin midden in de natuur. Wij verwachten rond 16:00 uur weer 
terug te zijn op locatie.  

                                      
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met 
het warme weer zijn zwemspullen ook niet overbodig.  
 
Wie werken er vandaag?:   
 

Dinsdag 17 augustus:.  
In de ochtend gaan we ons lievelingseten zelf tekenen / knutselen. Het lievelingseten hoeft 
niet speciaal uit de behandelde landen te komen dit kan ook uit een ander land zijn. Nadat 
wij dit hebben gemaakt gaan we het met elkaar vergelijken. Wat is hetzelfde en wat is er 
anders? Na deze activiteit is er nog genoeg tijd en ruimte om lekker te spelen, hopelijk is het 
mooi weer en kunnen we lekker met water spelen. In de middag gaan wij met elkaar naar 
het Beatrixpark. Wij verwachten rond 16:00 uur weer terug te zijn op locatie. De dag sluiten 
we af met het leren tellen in het Duits.  
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje 
kleding. Met het warme weer zijn 
zwemspullen ook niet overbodig. 

Wie werken er vandaag?:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag 18 augustus: 
Ondertussen zitten we alweer in week 5 van de zomervakantie en 
zijn er dus alweer een aantal landen voorbij gekomen. Weten jullie 
de juiste volgorde en kleuren nog van alle vlagen? Dit kunnen jullie 
dan laten zien want vandaag gaan wij met de strijkkralen alle 
vlaggen nog eens maken. Altijd leuk om deze vlaggen te gebruiken 
om er bijvoorbeeld een sleutelhanger van te maken of om het te 
gebruiken als onderzetter voor je beker met drinken. In de middag 
kunnen we lekker met elkaar op het schoolplein spelen. De dag 
sluiten we af met een film na keuze.  

 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  
 
Wie werken er vandaag?:  

Donderdag 19 augustus: 

In de ochtend mogen jullie je eigen (strip) verhaal bedenken wat te 
maken heeft met Duitsland. Als Lunch hebben we vandaag echte 
Duitse braadworsten! Na de Lunch gaan we met elkaar een 
schilderij maken wat te maken heeft met Duitsland. Dit gaan we 
doen met bijvoorbeeld verf / tekenen maar dit kunnen we ook met 
kosteloos materiaal doen.   
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  
 
Wie werken er vandaag?:  
 
Vrijdag 20 augustus: 
Deze week beginnen we met een feestje! Carnaval is een groot feest wat in Duitsland wordt 
gevierd. Tijdens Carnaval verkleden mensen zich en geven met elkaar één groot feest met 
hapjes en veel muziek. Jullie mogen vandaag verkleed naar de BSO komen als jullie dit 
willen. In de middag gaan wij verder met het maken van onze vlaggenslinger, wij gaan 
namelijk de Duitse vlag maken.  

 
 
 
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het 
warme weer zijn zwemspullen ook niet overbodig.  

Wie werken er vandaag?:  
 
 
 
 



Vakantie week 6:  

Spanje  
 

Maandag 23 augustus: 
We beginnen de dag vandaag, net zoals in de andere 
weken, met het oefenen van de Spaanse taal. We gaan 
proberen om in het Spaans tot 10 te tellen. Verder gaan wij 
vandaag een spelletjes dag houden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan tikkertje, reuze memory, trefbal, balletje 
over, fopbal, flesjes voetbal etc. Trek daarom ook 
makkelijke kleding aan.  

Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig. 
 
Wie werken er vandaag?:  
 
Dinsdag 24 augustus: 
We starten de dag vandaag rustig op door lekker vrij te spelen. Daarna gaan wij met elkaar  
een echte fruitbowl maken, dit is erg lekker wanneer het zulk warm weer is. Uiteraard gaan 
wij die daarna ook lekker opeten! In de middag gaan wij met elkaar een frisse neus halen in 
de natuur, wie weet eindigen we wel in een speeltuin in de buurt. We verwachten dan rond 
16:00 / 16:30 uur weer terug te zijn op locatie.  

 
Let op: Wilt u denken aan een extra 
setje kleding. Met het warme weer 
zijn zwemspullen ook niet overbodig.  

 
 

 
Wie werken er vandaag?:  

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 25 augustus: 
Vandaag gaan we verschillende activiteiten herhalen wat we 
op de andere dagen ook hebben gedaan of gaan doen. Zo 
kunnen we een aantal spellen spelen die we tijdens de 
spelletjes dag hebben gedaan, we kunnen ons eigen 
vakantieverhaal maken maar we kunnen ook een knikkerbaan 
maken van wc-rollen! Ook kunnen  we weer met elkaar tot 10 
tellen in het Spaans.  
 
Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  
 
Wie werken er vandaag?:  
 
Donderdag 26 augustus:  
In de ochtend gaan we met elkaar de voorbereidingen treffen om ’s middags echte tapas 
hapjes te maken. Dit komt in Spanje heel veel voor. Na dat we klaar zijn met het maken gaan 
we dit uiteraard ook opeten. Weten jullie ook wat een siësta is? Dit is een rust moment. Dit 
houden de mensen in Spanje wanneer het in de middag heel warm is. Wij gaan vanmiddag 

ook een echte siësta houden! 😊 Na de siësta kunnen we weer vol aan de bak met het vrij 
spelen en het spelen met water.  

Let op: Wanneer er kinderen met allergieën zijn zorgen wij er voor dat er ook hapjes voor hun 
zijn. Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  
 
Wie werken er vandaag?:  

Vrijdag 27 augustus: 
In de ochtend gaan we weer even kijken hoe het met onze Spaanse 
taalknobbel er voorstaat. Weten we nog hoe we moeten tellen? Laat 
maar horen! Churros zijn ook typische Spaanse tussendoortjes, deze 
kunnen we rond de decembermaand ook altijd bij de 
oliebollenkraam kopen. Kennen jullie deze tussendoortjes 
misschien? Vandaag gaan wij deze zelf proberen te maken! De 

vakantie sluiten we af met waterspelletjes en aan het einde van de middag kijken we met 
elkaar een film.  

Let op: Wilt u denken aan een extra setje kleding. Met het warme weer zijn zwemspullen ook 
niet overbodig.  
 
Wie werken er vandaag?:  

 

 


