
 

Vakantie opvang Steendijkpolder presenteert het 
thema: 

Ichthus got talent! 
 
Om de dagen waarop uitstapjes gepland staan zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, vragen wij u om uw kind op die dagen vóór 09:30 uur te brengen. Wij 
zullen ervoor zorgen, dat wij op dagen met uitjes buiten de deur uiterlijk 17:00 
uur terug zijn op de locatie.   
 
Wilt u als de weersomstandigheden erom vragen uw kind alvast insmeren met 
zonnebrandmiddel of bij slecht weer regenkleding mee geven? Liever geen 
paraplu vanwege de veiligheid op straat. Verder is het prettig voor uw zoon 
/dochter als hij/zij goede schoenen draagt en kleding die vies mag worden.  
Met uitstapjes waarbij wij gaan fietsen, zijn goede schoenen en een goede 
fiets, verplicht. Extra kleding mee is altijd fijn. Met zwemmen is minimaal 
zwemdiploma A verplicht. Wanneer we een verkleedfeestje hebben, kan het 
voorkomen dat wij bij de kinderen de haren in een leuk kleurtje spuiten met 
gekleurde haarspray. Heeft u hier bezwaar tegen, geef dit dan aan bij de 
leiding. 
   
Helaas hebben wij in Nederland 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 de uitstapjes kunt u ons altijd bereiken via de mobiele telefoons. Wij 
streven ernaar om alle uitstapjes door te laten gaan, als het door 
omstandigheden niet mogelijk is, zal er naar een passend alternatief worden 
gezocht.  
Handig om elke dag mee te nemen: badkleding en handdoek!  
 
Woensdagen   
Op alle woensdagen is onze vakantieopvang dicht en worden de kinderen 
verwacht bij vakantie opvang de Waterweg. 
 
Vakantieopvang Steendijkpolder   
IKC Ichthus Steenen Dijck 4- 6. 3146 BX Maassluis  
T 06-50092837 (Zeepaard) / 06-50092839 (Inktvis)  
  
Het team van vakantieopvang Steendijkpolder: Daisy, Houssnia, Kaylee, 
Lindy, Lisa, Daimy, Dunja, Nicole, Rosalie, Carlijn en Nina  



 

  

Week 1 maandag 19 t/m vrijdag 23 juli. 
 

 
Maandag 19 juli: 

De vakantie beginnen we gelijk goed.  
Wij gaan op stap met de UN1EK busjes. 
Lekker rennen, springen, vliegen, vallen en 
weer opstaan. We gaan bewegen in een 
hartstikke grote speeltuin, de tuin van 
Floddertje! 

 
 
 
 

Dinsdag 20 juli: 
Vandaag gaan wij een lekker stukje wandelen. Genieten van de natuur en 
opzoek naar dieren. Wat zullen we allemaal tegen komen? Maken ze geluid? 
Of kan je ze misschien wel aaien? Goed rondkijken hoor! 
 
Woensdag 21 juli:  
Alle kinderen zijn bij vakantie opvang de Waterweg in IKC Het Balkon, aan de 
Jacob van Heemskerklaan. Telefoonnummer: 0105931150 
 
Donderdag 22 juli: 
Zomer.. vaak wordt het hartstikke warm! 
Waterballonnen, zwembaden, waterpistolen, 
waterbanen… we hebben vandaag een dag vol 
waterpret!  
Wie maak jij als eerste nat? 
 
Vrijdag 23 juli: 
We moeten deze week natuurlijk niet al onze energie opmaken! Vandaar dat 
we het vandaag even wat rustiger aan gaan doen. We sluiten deze gezellige 
week af door een film te kijken, en daar hoort natuurlijk popcorn bij!  
Ook gaan wij vandaag knutselen.   



 

  

Week 2 Maandag 26 t/m vrijdag 30 juli. 
 
Maandag 26 juli: 
Dansen, zingen en acteren waar ben jij goed in? We 
houden een talenten show. Iedereen mag verkleed 
komen! We hebben de ochtend om te oefenen en de 
middag om op te treden. 

 
 
Dinsdag 27 juli: 
Met z’n allen maken we een uitstapje met de busjes. 
We gaan samen een leuke film kijken en dat in een echte bioscoop! 
 
 
Woensdag 28 juli: 
Alle kinderen zijn bij vakantie opvang de Waterweg in IKC Het Balkon, aan de 
Jacob van Heemskerklaan. Telefoonnummer: 0105931150 
 
Donderdag 29 juli: 
We gaan vandaag allemaal leuke spelletjes spelen Bijvoorbeeld: Ik ga op reis 
en ik neem mee… mijn tandenborstel! Waar denk jij als eerste aan? En wat 

mag jij echt niet vergeten? En ook gaan we bijzondere knutselwerken maken. 

 
 
Vrijdag 30 juli: 
Vandaag gaan wij een wandeling maken in de omgeving. We lunchen niet op 
de locatie, maar waar dan wel?? We gaan gezellig picknicken in de natuur. 
 

https://ideen.top/zubehoer-tipps-fuers-picknick/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


 

  

Week 3 Maandag 2 t/m vrijdag 6 augustus. 
 
Maandag 2 augustus: 
Een zonnebril, een badpak, een ijsje in de hand. We gaan er vandaag een 
tropisch feestje van maken! Het zal een dag worden om niet te vergeten. 

 
Dinsdag 3 augustus: 
Trek makkelijk zittende kleding 
aan. We gaan vandaag lekker 
bewegen. We hebben allemaal 
verschillende activiteiten op sport 
en spel gebied op de locatie voor 
jullie bedacht!  
 
 
 
 
 
 

Woensdag 4 augustus: 
Alle kinderen zijn bij vakantie opvang de Waterweg in IKC Het Balkon, aan de 
Jacob van Heemskerklaan. Telefoonnummer: 0105931150 
 
Donderdag 5 augustus: 
Wij gaan naar de indoorspeeltuin. Hier kan je al je energie kwijt tijdens het 
trampoline springen, klimmen en klauteren, glow in the dark minigolf, 
enzovoort. (Wilt u rekening houden met de kleding van uw kind. Sokken zijn 
verplicht! Heeft uw kind jump-sokken? Dan mogen deze zeker meegegeven 
worden)  
  
Vrijdag 6 augustus: 
Je mag verkleed naar de BSO komen! Kom jij als een 
superheld of als je lievelingsdier? We maken er één 
grote verkleed en schmink party van! 
  

https://alleideen.com/schminktipps-karneval-40-ideen-fur-kinderschminken/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


 

  

Week 4 Maandag 9 t/m vrijdag 13 augustus. 
Maandag 9 augustus: 
 
Hoe goed ken jij alle speeltuinen in de buurt? Daar gaan we vandaag achter 
komen door onze speeltuinen- tocht. 
 
De kinderen van de Goudvis +Inktvis groep, hoe goed kennen jullie de wijk? 
Ben je klaar voor een spannend potje jachtseizoen? 
 
Dinsdag 10 augustus: 
Wij gaan dansen. Doe je danskleding aan want we hebben 
een disco op de BSO. 
 
Woensdag 11 augustus:  
Alle kinderen zijn bij vakantie opvang de Waterweg in IKC 
Het Balkon, aan de Jacob van 
Heemskerklaan. Telefoonnummer: 0105931150 
 
Donderdag 12 augustus: 
Vandaag zingen wij door een echte microfoon, oefen je lievelings liedje en 
steel de show! We houden een talenten jacht.. Iedereen mag verkleed komen! 
We hebben de ochtend om te oefenen en de middag om op te treden. 
 
Alle kinderen van de Goudvis +Inktvisgroep gaan op stap met de busjes! 
Waarheen? Dat blijft nog even een verassing. 
 
 
Vrijdag 13 augustus: 
Vandaag spelen we verschillende spelletjes op het plein. We zetten een 
gezellig muziekje op en maken er een actief feestje van!  Ook gaan we 
vandaag picknicken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Week 5 Maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus. 
 
 
Maandag 16 augustus: 
Knippen, plakken, kleuren, dansen, zingen, 
springen het kan allemaal! Vandaag gaan we 
relaxen op de BSO. 
Daar horen natuurlijk lekkere cocktails bij. Die gaan 
we vandaag samen maken voor bij onze picknick! 
 
 
Dinsdag 17 augustus: 
Zomer.. vaak wordt het hartstikke warm! Waterballonnen, zwembaden, 
waterpistolen, waterbanen…  
We hebben vandaag een dag vol waterpret!  
Wie maak jij als eerste nat? 
 
 
Woensdag 18 augustus:  
Alle kinderen zijn bij vakantie opvang de Waterweg in IKC Het Balkon, aan de 
Jacob van Heemskerklaan. Telefoonnummer: 0105931150 
 
 
Donderdag 19 augustus: 
Ballet, streetdance of hiphop: welke dansmove kun jij? 
We houden een talenten show. Iedereen mag verkleed komen! We hebben de 
ochtend om te oefenen en de middag om op te treden. 
 
 
Vrijdag 20 augustus: 

 
De UN1EK busjes nemen ons mee naar de 
speeltuin in Hoek van Holland.  
Vlakbij deze speeltuin zit ook een leuke 
kinderboerderij. In welke vakantielanden 
zullen deze diertjes ook leven?  
 
 
 
 

 
 
 



 

  

 
 

Week 6 Maandag 23 t/m vrijdag 27 augustus. 
 
Maandag 23 augustus:  
Spelen, leren, beleven en gezellig picknicken. We gaan op stap met de 
busjes naar Speeldernis. Trek makkelijke kleding (die ook vies mogen 
worden) aan zodat je goed in beweging kan blijven.   

 
Dinsdag 24 augustus: 
Alle kindjes van de Zeepaard +Maanvisgroep gaan vandaag aan de slag met 
allemaal (water) spelletjes. 

 
De kinderen van de Goudvis +Inktvisgroep gaan vandaag met de fiets op stap. 
Vergeet je fiets niet mee te nemen! 
 
Woensdag 25 augustus:  
Alle kinderen zijn bij vakantie opvang de Waterweg in IKC Het Balkon, aan de 
Jacob van Heemskerklaan. Telefoonnummer: 0105931150 

 
 
Donderdag 26 augustus: 
Naar welke film, toneelstuk, Disney figuur of sprookje kijk jij graag?  
Jij mag vandaag acteren en in je favoriete rol kruipen.  
We houden een talenten show.. Iedereen mag verkleed komen! We hebben de 
ochtend om te oefenen en de middag om op te treden. 
 
 
Vrijdag 27 augustus: 
Week 6 zit er alweer bijna op.. en er zullen vast wel kinderen zijn die wat moe 
zijn geworden van de leuke vakantie! Om volgende week nog met al jullie 
energie de eerste school week in te knallen.. gaan wij het vandaag even wat 
rustiger aan doen! Wij gaan gezellig chillen. 
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https://www.flickr.com/photos/visitaalsmeer/33639209408/in/album-72157677509498077/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

