
 

 
 
 
 

 
 
 

Zomervakantieprogramma Oost 
 
Adres: Zomeropvang Oost, Goudsesingel 100, 06-15192477 

 
De Flamingo’s (bovenbouw) 
 
Voor jullie ligt het programma voor de zomervakantie! 
We hopen dat voor al onze uitjes het weer een beetje mee zit. Hopen jullie met ons mee? 
Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in! We gaan weer lekker veel op de fiets 
naar leuke dingen toe. 
 
We gaan op sommige dagen de groep splitsen in jong en oud. We kijken dan niet alleen naar 
leeftijd, maar ook naar wat kinderen kunnen. Op de dagen dat er uitjes gepland staan (dat is 
bij ons bijna elke dag) en om deze zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen wij u vragen 
om uw kind vóór 09:00 uur te brengen.   
 

 
Van de kinderen van de oudste groep, de Flamingo’s, 
verwachten we dat ze ALTIJD met de fiets komen. En dat ze 
een broodtrommel meenemen voor de lunch en een bidon. 
Vergeet ook niet elke dag een tas met extra (zwem)kleding 
aan uw kind mee te geven.  
 
   

 
 
Wij vragen u om (via Kindplanner en via whatsapp) op tijd aan ons door geven wanneer uw 
kind toch niet aanwezig zal zijn. Geeft u niets door, dan gaan wij ervan uit dat uw kind 
aanwezig is.   
   
Tijdens de uitstapjes zijn wij te bereiken via de telefoon (06-15192477). Wij doen er alles aan 
om de uitstapjes door te laten gaan.  
   
Hopelijk zien wij jullie allemaal in de vakantie!  
 
 
 
 



 

 
 

 
Week 1: 
 
 

 
Maandag 19 juli 
Hoe kunnen we de vakantie goed starten? Dat doen we met een 
openingsduik! Wie zorgt er voor de grootste plons met de 
meeste spetters?  
Meenemen: zwemspullen    
Wie werkt er? Miranda B en Kauthar 

 
Dinsdag 20 juli 
Wist je dat over drie dagen de  
Olympische Spelen in Tokio beginnen? Nederlandse beachvolleybalteams strijden daar voor 
goud. Eens testen of jullie een beetje skills 
met de bal hebben op officiële 
beachvolleybalvelden. En we gaan ook buik 
glijden. 
Meenemen: sportkleding (sportschoenen 
zijn niet nodig want beachvolleybal doe je 
op je blote voeten) en zwemspullen  
Wie werkt er? Elise en Jos 
 
Woensdag 21 juli 
Ben je wel eens in een museum geweest? Daar hangen allerlei verschillende kunstwerken. 
Vandaag dagen we je uit om ook een kunstenaar te zijn. Jullie gaan aan de slag met 
kosteloos materiaal. Wat kan jij daar allemaal mee creëren?  
Wie werkt er? Angel en Aysun 
 
Donderdag 22 juli 
Op avontuur in de Broekpolder! De jongste Flamingo’s gaan richting het Klauterwoud en wie 
weet nemen ze ook nog een duik. De oudste kinderen maken zeker kans om nat te worden, 
die gaan het water op bij Vlietzicht! Ook zullen beide groepen nog samen een leuk spel 
doen.  
Meenemen: zwemspullen / (extra) droge kleding en waterschoenen (verplicht) 
Wie werkt er? Miranda B, Kauthar en Jos 
 
Vrijdag 23 juli 
Op de fiets gaan we naar het Beatrixpark in Schiedam, waar veel leuke  
dingen te doen zijn. Wat zou er allemaal uit het water te vissen zijn? 
Dat gaan jullie ontdekken met magneetvissen!  
Wie werkt er? Jos 
 
 



 

 
 
 

Week 2:  
 
 

Maandag 26 juli 
Tijd om lekker nat worden! We gaan op pad naar een 
waterspeeltuin en we zullen vandaag ons ook wagen aan 
een potje kubb! Wie kan er het beste mikken? Wie heeft de 
beste tactiek? We gaan er achter komen. 
Meenemen: droge kleren en een handdoek   
Wie werkt er? Miranda B en Jos 
 

 
Dinsdag 27 juli 
Wie springt er het snelst over slootjes? En wie kan er goed in bomen klimmen? In de 
Broekpolder gaan we vandaag helemaal los! Ook doen we er een leuk spel.  
Meenemen: schoenen die stevig zitten en vies mogen worden en/of waterschoenen 
(verplicht) 
Wie werkt er? Elise, Anisha en Jos 
  
Woensdag 28 juli 
Hoe hoog kan jou vlieger vliegen? Des te beter je hem ontwerpt en zelf maakt, des te meer 
kans op succes. In de middag gaan we met elkaar spelen op het speeleiland.  
Wie werkt er? Angel en Aysun 
 
Donderdag 29 juli 
Lekker ravotten, met modder spelen en op 
ontdekkingstocht in De Speeldernis! Doe vooral 
oude kleren aan want je wordt hier 
gegarandeerd vies. Ook vieren we vandaag een 
feestje. Daar hoort een watergevecht bij.   
Meenemen: Schone kleren, handdoek, 
waterschoenen 
Wie werkt er? Miranda B en Jos 
 
Vrijdag 30 juli 
Het busje brengt ons vandaag naar Adventure 
City in Rotterdam, daar gaan we lekker 2,5 uur 
klimmen en klauteren!  
Wie werkt er? Jos 
 
 
 
 

 



 

 
 
Week 3:  
 
Maandag 2 augustus 
Heb jij wel eens gehoord van een zeskamp? Dat is wat we vandaag gaan doen. Kom 
ontdekken wat er allemaal bij de zeskamp hoort. Wie weet ook iets met wie er het verste 
kan glijden? Welk team sluit deze dag winnend af……. 
Meenemen: Sportkleding en zwemspullen. 
Wie werkt er? Miranda B en Kauthar 
 
Dinsdag 3 augustus 
Het belooft een enorm spannende, spectaculaire dag te 
worden vol challenges! We gaan vandaag de strijd aan bij het  
Outdoor Forest.  
Meenemen: Sportkleding (wordt vies), handdoek. 
Schone/droge kleding 
Wie werkt er? Elise en Kauthar 
 
Woensdag 4 augustus 
Laten we lekker een dagje op vakantie gaan in……. La France! 
Verzin jij de lunch met ons mee? Ook maken wij de Eifeltoren 
van Kapla. Hoe hoog komt die van ons? De Eifeltoren in Parijs is 
300 meter.  
Wie werkt er? Angel en Aysun  
 
Donderdag 5 augustus 
Doe je oude kleren vandaag want de kans is groot dat je vies wordt! En wel in de 
Broekpolder. Wat we verder doen…….. merk je daar vanzelf!   
Meenemen: Draag kleding de vies mag worden en neem schone kleren mee en een 
handdoek. Ook mogen de zwemkleren mee (voor een duik na het harde werken). 
Wie werkt er? Miranda B en Jos 
 

Vrijdag 6 augustus 
Een balletje in een gaatje slaan, dat klinkt toch niet 
zo moeilijk ? Maar met een 3D bril op en met 
allerlei glow in the dark effecten om je heen, is dat 
toch een grotere uitdaging. Wie weet dit het beste 
te doen?  
Wie werkt er? Jos 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Week 4:  
 

 
Maandag 9 augustus 
De jongste Flamingo’s gaan vandaag lekker even chillen in de 
bioscoop en zullen lekker actief doen op het Speeleiland. 
 
Bij de oudste kinderen is vandaag de vraag: wie beschikt er over 
een goede balans? Dat wordt vandaag belangrijk want we gaan 
suppen in Maassluis! Evenwicht houden dat is zo makkelijk nog 
niet. Wie weet zich staande te houden op een supplank en wie 
ligt er het meest in het water? 
Meenemen: oudste kids: zwemkleding, handdoek, droge kleren  
Wie werkt er? Miranda R, Trudy en Jos    

 
 
 
Dinsdag 10 augustus 
Haal de zwembroeken, bikini’s en badlakens maar snel uit de kast! We gaan lekker 
zwemmen. Waar we deze keer een verfrissende duik nemen, hoor je pas op de dag zelf.  
Meenemen: Zwemspullen 
Wie werkt er? Miranda R en Kauthar  
 
Woensdag 11 augustus 
Vamos a España! Heb je wel eens van die mooie mozaïek kunstwerken gezien in Spanje? Met 
heel veel gekleurde steentjes. Vandaag slaan wij stenen kapot en maken we zelf iets gaaf 
met mozaïek steentjes. Verder spelen wij, om in Spaanse vakantiesferen te blijven, ook het 
spel van de dolle stier.  
Wie werkt er? Angel en Aysun 
 
Donderdag 12 augustus 
Aanvallen!!! Tijd om je sportkleding aan te doen en je fijne 
sportschoenen aan want het is tijd voor een heuse voetbal 
clinic. We gaan dus allerlei nieuwe voetbalskills leren en 
zullen vast ook een wedstrijdje doen.  
Meenemen: Sportkleding 
Wie werkt er? Joosje en Miranda R  
 
Vrijdag 13 augustus 
Een fiets speurtocht door Vlaardingen! En niet zo maar een speurtocht,  
het lijkt wel Wie is de mol. Op allerlei plekken moeten opdrachten  
uitgevoerd worden, anders komen we niet verder of worden we de  
verkeerde kant op gestuurd.  
Wie werkt er? Jos 
 



 

 

 
 
Week 5:   
 
 

 
Maandag 16 augustus  
Oudste kinderen: Let’s go SURFING……….  
In 's-Gravenzande. 
We gaan met de oudste kinderen naar het strand 
voor een hele leuke en sportieve dag.  
 
De jongste kinderen plonsen vandaag de Kulk in!  
Meenemen: Zwemkleding en een strandlaken 
Wie werkt er? Miranda, Trudy en Jos 
 

 
Dinsdag 17 augustus 
We maken er een sportief dagje van! Wie heeft er misschien wel enorm veel talent voor 
hockey? Dat ontdekken we dan vandaag! 
Meenemen: Sportkleding 
Wie werkt er? Joosje en Elise 
 
Woensdag 18 augustus 
Groen, wit en rood zijn de kleuren van de Italiaanse vlag. Deze gaan wij ook proberen te 
maken. Daarna lopen wij naar onze Italiaanse keuken en maken wij onze beroemde pasta en 
zeggen wij tegen elkaar: buon appetito!  
Meenemen: kookschort 
 
Donderdag 19 augustus 
Gave Tie dye T-shirts, wie kent ze niet? We gaan vandaag zelf 
experimenteren met verf en een wit T-shirt, eens kijken wat voor 
moois we kunnen creëren. Ook zullen we nog lekker actief zijn 
met een Zweeds renspel.  
Meenemen: Wit T-shirt (om een mooi shirt van te maken met 
speciale verf) 
Wie werkt er? Kauthar en Jos 
 
 
Vrijdag 20 augustus 
Fietsen op het water? Hoe Hollands wil je het hebben! 
Jullie kunnen vast raden wat we gaan doen deze dag.  
Meenemen: Zwemkleding en handdoek 
Wie werkt er? Jos 
 
 



 

 
 
 
 

Week 6:  
 
Maandag 23 augustus 
Het is alweer de laatste week van de zomervakantie en we sluiten natuurlijk in stijl af! 
Vandaag gaan we op de fiets naar de oudste natuurspeeltuin van Nederland. Drie keer raden 
welke dat is…… een kleine tip: het is niet in Vlaardingen. 
Meenemen: Schone kleren, handdoek 
Wie werkt er? Kauthar en Trudy 
 

Dinsdag 24 augustus 
Waterratten gezocht! Ben jij een echte Ranomi 
Kromowidjojo of Maarten van der Weijden? Wie zwemt 
er het snelst en wie maakt het beste bommetje? Je snapt 
het natuurlijk al……. We gaan vandaag weer lekker 
zwemmen! 
Meenemen: Zwemspullen 
Wie werkt er? Miranda en Kauthar 
  

 
Woensdag 25 augustus 
Kom naar de BSO en zing met ons mee. Je mag deze dag ook verkleed naar de BSO komen.  
Wie werkt er? Angel en Aysun 
 
Donderdag 26 augustus 
Neem vandaag je skateboard of step mee want we gaan naar 
de skatebaan in het Hof! Eens kijken wie er de meeste trucjes 
kan. En we zullen ook lekker gaan picknicken met elkaar in 
het park. 
Meenemen: Skateboard of step EN DENK AAN BESCHERMING 
Wie werkt er? Elise en Joosje 
 
Vrijdag 27 augustus 
Plons nog 1 keer met ons mee! We begonnen de vakantie 
met een duik en eindigen ook zo. Waar houden we nog even 
geheim…… 
Meenemen: Zwemspullen  
Wie werkt er? Kauthar  
 
 


