
 

 
 
 
 
 

 
Zomervakantie Vakantieopvang Kruidenpad  
 
Deze zomervakantie is het thema “Ik ga op reis en de bestemming is….” en gaan we allerlei leuke 
activiteiten doen. 
De eerste week beginnen wij met inpakken en doen we alle voorbereidingen. Daarna gaan wij elke 
week een ander land bezoeken. De laatste week hebben wij een terugreis en pakken wij alles uit. Ga 
jij ook met ons mee op reis door allerlei landen?   
 
Elke week zorgen wij voor sportieve, creatieve en leuke activiteiten. 
Hou jij van sporten? Er zijn deze vakantie sportieve activiteiten te doen zoals voetballen, jeu de 
boules, Hollandse spelletjes en nog veel meer. Of ben jij heel creatief en weet jij welke vlaggen erbij 
welke landen horen? We gaan paspoorten maken, verschillende vlaggen knutselen, schilderijen 
maken en nog veel meer.  
 
Het adres van Vakantieopvang Kruidenpad is:  

• Kruidenpad 5-6, 3137 WD Vlaardingen (Gevestigd in CBS ’t Anker)  

 
Het telefoonnummer waarop wij te bereiken zijn is: 0642404324 
 
Graag de kinderen voor 09.30 brengen in verband met het programma.  
Het programma duurt tot 16.00. Rond die tijd zijn wij weer op locatie.  
Elke dag graag een handdoek en zwemkleding meegeven en een bidon.  
Het vakantieprogramma kan wijzigen in verband met de weersomstandigheden.  
We hebben er zin in en maken er samen met jullie een gezellige, leuke en ontdekkende 
zomervakantie van. 
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Thema “Ik ga op reis en de bestemming is…” 

Week 1: Voorbereiding op de reis. 
Maandag 19 juli  
Vandaag gaan wij in de ochtend een koffer maken en een vliegbaan. Als je op vakantie gaat 
pak je altijd een tas of koffer in met spullen die je die vakantie nodig hebt. Maar wat heb je 
allemaal nodig? Ook maken wij op een creatieve manier een vliegbaan zodat wij veilig naar 
onze bestemming kunnen de komende vakantie.  In de middag gaan wij een speurtocht 
doen en een memoryspel.  
Ochtend: Vliegbaan maken en een koffer maken.  
Middag: Speurtocht naar de vakantiespullen (spel) & Vakantie-spullen-memory (spel)  

Dinsdag 20 juli  
Om op reis te kunnen heb je een paspoort nodig. Vandaag mag je je eigen paspoort maken die je 
deze vakantie bij de BSO kan gebruiken. Ook gaan we tompoezen maken, want in de vakantie is het 
tijd voor iets lekkers. In de middag gaan we een vakantie route verkennen en 
kijken wij een vakantiefilm.  
Ochtend: Paspoort maken en tompoezen maken  
Middag: De vakantieroute verkennen (spel) en een vakantiefilm kijken. 

Woensdag 21 juli  
Wat een feest! Vandaag gaan wij Hollandse cup cakes bakken. Dat wordt 
smullen. Hoe ga jij je cup cake versieren? In de middag spelen wij de grote 
boter, kaas en eieren spel.  
Ochtend: Hollandse cup cakes bakken 
Middag: Groot - boter kaas en eieren spel 
 
Donderdag 22 juli  
Vandaag spelen wij oudhollandse spelletjes. Weet jij wat oudhollandse spelletjes zijn? Koekhappen, 
blik werpen, spijker poepen en zaklopen. Ook gaan we een Hollandse fotoshoot doen en levend 
ganzenbord spelen. Hoe ga jij op de foto? 
Ochtend: Oudhollandse spelletjes  
Middag: Hollandse fotoshoot en Levend Ganzenbord spelen. 

Vrijdag 23 juli  
In de ochtend gaan we pannenkoeken bakken en een Delfts blauwe vaas knutselen met 
tulpen. Heb jij al ideeën welke kleuren tulpen jij gaat maken? Ook gaan wij met krijt aan 
de slag en maken wij Hollandse landschappen en spelen een ren je rot spel.  
Ochtend: Pannenkoeken bakken en Delfts blauwe vaas met tulpen knutselen   
Middag: Hollands Landschap krijten en een ren je rot spel. 

 

 



 

 

 

 

Thema “Ik ga op reis en de bestemming is…” 

Week 2: Frankrijk  
 

Maandag 26 juli  
Als je op vakantie gaat moet je je aanmelden bij de incheckbalie. Deze week gaan 
wij naar Frankrijk. Weet jij hoe de Franse vlag eruitziet? Vandaag ga je deze vlag 
knutselen.  Ook gaan we het parachute spel spelen en het Franse avontuur spel. 
Ben jij er klaar voor? 
Ochtend: Incheckbalie maken en de Franse vlag knutselen  
Middag: C’est un parachute (spel)  & een frans avontuur (spel)  
  
Dinsdag 27 juli  
Ben jij wel eens in Frankrijk op vakantie geweest? Croissants komen uit Frankrijk en die gaan wij 
vandaag maken. Ook gaan wij de Eifeltoren knutselen. In de middag gaan wij op avontuur in de 
polder. Doe jij je wandelschoenen aan?  
Ochtend: Croissant maken en een Eiffeltoren knutselen  
Middag: Op pad: La porte du polder  
Meenemen: Rugtas met een bidon.  
 
Woensdag 28 juli  
Frankrijk staat bekend om de wijn. Maar wij gaan geen wijn maken, maar wijnsap. Maar 
hoe maak je dat? En je mag vandaag je eigen T-shirt ontwerpen van het land Frankrijk. 
Heb jij al ideeën hoe jouw shirt eruit komt te zien? 
Ochtend: Wijnsap maken  
Middag: Ontwerp je eigen T-shirt van het land   
meenemen: En wit T-shirt.  
  
Donderdag 29 juli  
Vandaag gaan wij een echte Franse taart maken, namelijk een Monchou taart. Ook 
maken wij een kijkdoos in de Franse stijl. In de middag gaan wij een parcours lopen 
en kijken wij de film: Larva Eiland. 
Ochtend: Monchou taart maken en een Kijkdoos maken  
Middag: Film: Larva Eiland kijken en een parcours lopen. 
  
Vrijdag 30 juli  
Ken jij al wat Franse woorden? In de ochtend gaan wij een woord web maken met allerlei Franse 
woorden. Ook gaan wij het spel Jeu de Boules spelen. In de middag gaan wij nog een vakantie spel 
spelen namelijk minigolf.  
Ochtend: Woord web maken met Franse woordjes en het grote Jeu de boules spel spelen  
Middag: Minigolf  

 

 



 

 

 

 

Thema “Ik ga op reis en de bestemming is….” 

Week 3: Italië 
 

Maandag 2 augustus  
Deze week gaan wij op vakantie naar Italië. Vandaag gaan wij koksmutsen maken. Italië staat bekend 
om de lekkere gerechten. De koksmuts kan je opzetten tijdens het maken van je eigen pizza zodat je 
als echte kok aan de slag kan. In de middag gaan wij een groot hysterisch spel 
spelen en de film Luca kijken.  
Ochtend: Koksmutsen maken en eigen pizza maken  
Middag: Film Luca kijken en Het grote hysterische spel  
  
Dinsdag 3 augustus  
In Italië heb je een plaats Pisa. Daar staat de toren van Pisa die wij vandaag gaan 
knutselen. Maar de toren van Pisa staat een beetje schuin. Weet jij hoe die blijft staan?  In de middag 
gaan wij het grote toren van Pisa spel spelen. Ook spelen wij de Pasta-race.  
Ochtend: Toren van Pisa knutselen  
Middag; Grote toren van Pisa spel spelen en een pasta-race spel. 
  
Woensdag 4 augustus  
Italië staat betekend op de pasta’s. Vandaag gaan wij ook pasta maken. Maar welke 
ingrediënten moeten er allemaal in een pastagerecht? In de middag maken wij ons eigen 
memorie spel. Hoe dat eruitziet ontdek je vandaag.  
Ochtend: Pasta maken  
Middag: Eigen memorie maken  
  
Donderdag 5 augustus  
Ken jij al een aantal Italiaanse woorden? In de ochtend gaan wij een woordspin maken met 
Italiaanse woorden. Ook maken wij de Italiaanse vlag. Weet jij welke kleuren de vlag heeft?  
In de middag spelen wij het spel ‘Wie is de Italiaanse mol?’ 
Ochtend: Italiaanse vlag maken en een woordspin met Italiaanse woorden.  
Middag: Wie is de Italiaanse mol  
  
  
Vrijdag 6 augustus  
Tijdens de vakantie is het soms tijd voor een lekker ijsje. Vandaag gaan wij ons eigen ijs maken.  
In de middag gaan wij ons eigen bootje maken. In Venetië, een plaats in Italië is dat het vervoer om 
ergens te komen. Maar hoe blijft je bootje drijven? 
Ochtend: Eigen ijs maken  
Middag: Maak je eigen bootje.  

 

 

 



 

 
 
 

 
 
Thema “Ik ga op reis en de bestemming is….” 

Week 4: Spanje   
 

Maandag 16 augustus  
Deze week reizen wij door het land Spanje. Spanje staat bekend om een drankje genaamd sangria. 
Wij gaan vandaag onze eigen kindersangria maken. Maar wat hoort er allemaal in sangria? In de 
middag spelen wij het spel stratego.  
Ochtend: Sangria maken  
Middag: De 80 minuten stratego  
  
Dinsdag 17 augustus  
In de ochtend gaan wij op pad en gaan wij een foto speurtocht door de wijk doen. 
Herken jij de plaatsen op de foto’s? In de middag gaan wij een leuke film kijken namelijk: Ferdinand.  
Ochtend: Foto-speurtocht  
Middag: Flamingo dans leren en een film kijken: Ferdinand  
Meenemen: Rugtas met een bidon. 
  
Woensdag 18 augustus  
Als je op vakantie gaat is het handig om een paar woordjes in die taal te kennen. Vandaag gaan wij 
een woordspin maken met allerlei Spaanse woorden. Ken jij er al een paar? In de middag 
gaan wij tapas hapjes maken. In Spanje eten de mensen vaak tapas hapjes zoals 
pasteitjes, kipspiesjes, gehaktballetjes in tomatensaus en nog meer.  Krijg jij al trek? 
Ochtend: Woordspin met Spaanse woorden 
Middag: Spaanse tapas hapjes maken en smullen.  
 
Donderdag 19 augustus  
In Spanje gebruiken ze tijdens de flamingo dans een waaier en een castagnetten instrument. 
Vandaag gaan wij dit zelf maken. En als er tijd over is kunnen wij de flamingodans dansen met de 
waaier en de castagnetten. In de middag gaan wij een smokkelspel spelen ‘La casa de papel.  
Ochtend: Maak je eigen Spaanse waaier en een castagnet  
Middag: La casa de papel (roof en smokkelspellen)  
  
Vrijdag 20 augustus  
Weet jij hoe de Spaanse vlag eruitziet? Vandaag ga je je eigen Spaanse vlag maken. 
In de middag ga je je eigen strand maken op een canvas schilderij met echt zand en 
verf. Ook mag je je eigen creatie hieraan geven.  
Ochtend: Spaanse vlag maken  
Middag: Maak je eigen vakantie schilderij.  
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Week 5: Engeland   

 
Maandag 9 augustus  
Deze week gaan wij op vakantie naar Engeland. Weet jij hoe de Engelse vlag eruitziet? In de ochtend 
gaan wij de Engelse vlag maken.  
In de middag gaan wij een Engels spel spelen; Cricket-crazy-run-game. Hoe je dit spel speelt ervaar je 
vandaag.  
Ochtend: Engelse vlag maken.  
Middag: Cricket-crazy-run-game  
  
Dinsdag 10 augustus  
High tea is echt iets Engels. In de ochtend gaan wij allerlei high tea hapjes maken. 
Maar wat zijn high tea hapjes? Scones, sandwiches, wraps en nog veel meer. In 
de middag gaan wij smullen van de lekkere high tea en maken een wandeling met 
allerlei opdrachten.  
Ochtend: Eigen high tea maken  
Middag: High tea lunch en wandelen met opdrachten  
Meenemen: Rugtas met een bidon. 
  
Woensdag 11 augustus 
Als je in Engeland op vakantie bent is het handig om de taal te spreken of een paar woordjes te 
kennen. In de ochtend gaan wij een woordspin maken met allemaal Engels woorden.  
In de middag gaan wij picknicken en op speeltuinen ontdekkingstocht in de buurt.  
Ochtend: Woord web maken met Engelse woordjes  
Middag: Picknicken en naar de speeltuin  
Meenemen: Rugtas met een bidon en lege brooddoos. 
  
Donderdag 12 augustus  
Engeland staat bekend om goede voetbalclubs. Ken jij er een aantal? Vandaag 
gaan we een voetbal clinic doen. Leren met de bal omgaan aan je voeten en hoe je 
het beste kan schieten. Dit doen we doormiddel van een parcours. In de middag 
spelen wij het spel The big Hunt. 
Ochtend: Voetbal clinic  
Middag: The big Hunt spel.  
  
Vrijdag 13 augustus  
Tijdens je vakantie is het leuk om ook is een potje te tennissen of badmintonnen. Vandaag gaan wij 
dit met elkaar doen. In de middag gaan wij een Engelse dubbeldekker knutselen. Aan welke kant zit 
het stuur in een auto of bus in Engeland? 
Ochtend: Racketspelen 
Middag: Een Engelse dubbeldekker knutselen.  
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Week 6: Terugreis  
 

Maandag 23 augustus  
Bij terugkomst van vakantie is het lekker om nog even te relaxen een leuk spel te spelen. Vandaag 
gaan hockeyen. Maar hoe speel je deze sport? In de middag gaan wij het spel ‘Vinden wij de 
terugreis’ spelen.  
Ochtend: Hockey  
Middag: Vinden we de terugreis (spel)  
  
Dinsdag 24 augustus  
Als je thuiskomt van vakantie is het lekkerste om weer iets Hollands te eten. Vandaag gaan wij 
kokkerellen en maken wij stamppot Andijvie met spekjes. Na het eten van een lekkere stamppot 
hebben wij veel energie gekregen, want ’s middags gaan wij korfbalspellen spelen. Maar hoe speel je 
deze sport?  
Ochtend: Stamppot Andijvie met spekjes. 
Middag: Korfbalspellen  
  
Woensdag 25 augustus  
IJsblokjes doe je meestal in je drinken. Maar vandaag gaan wij er mee verven en mag jij jouw eigen 
kunstwerk maken. In de middag gaan wij verschillende estafette games spelen. 
Kan jij snel rennen? Of heb jij een bepaalde tactiek? Dat kan je vandaag laten 
zien. 
Ochtend: Maak je eigen creatie met verf en ijsblokjes. 
Middag: Estafette games. 
 

Donderdag 26 augustus  
Vandaag gaan wij in de ochtend proefjes doen met eten. We doen een blinddoek om en dan mag je 
raden wat je proeft. Wat zou het zijn? Iets zoets, iets zuurs of juist is zouts? In de middag gaan wij het 
spel ‘Ik hou van Holland’ spelen. Hoe dat werkt en wat je precies moet doen dan ontdek je vandaag. 
Ochtend: Proefjes met eten. 
Middag: Ik hou van Holland (spel)  
  
Vrijdag 27 augustus  
Vandaag gaan wij de vakantie afsluiten met het maken van je eigen pop it chocoladereep. Supercool 
toch? En wij gaan een leuke film kijken namelijk ‘Het regent gehaktballen.’ Lekker chillen en nog even 
genieten van de laatste vakantiedag.  
Ochtend: Maak je eigen pop it reep. 
Middag: Einde vakantiefilm: Het regent gehaktballen.  
Meenemen: Je eigen pop it.  

 

 


