Vakantieopvang Holy gaat ter land, ter water en in de
lucht!
Locatie De Ark
Groep Paars
Het is weer tijd voor de zomervakantie! Tijdens deze vakantie gaan we ter land, ter water en
in de lucht
Tijdens deze vakantie doen we allemaal activiteiten die te maken hebben met dingen die je
op het land kan doen, dingen die je in en met het water kan doen en dingen die te maken
hebben met in de lucht zijn! Zo gaan we bijvoorbeeld lekker spelen in natuurspeeltuinen,
maken we lekkere gerechten met ingrediënten van het land en knutselen we met natuurlijke
materialen.
Om goed voorbereid bij de vakantieopvang deel te nemen vragen we van u rekening te
houden met de volgende dingen:
- Zorg dat uw kind voor 09:30 binnen is. De programma’s starten op dit tijdstip en
het is fijn als alle kinderen vanaf het eerste moment mee kunnen doen!
- Geef altijd een extra set kleding mee.
- Soms moet uw kind iets meenemen bijvoorbeeld een rugzak of een fiets. Kijk goed
in het programma. Als dit het geval is staat dit namelijk in oranje dikgedrukte
letters onder de activiteit vermeld.
- Smeer uw kind thuis alvast één keer in met zonnebrand voordat hij/zij naar de
vakantieopvang komt. Eigen zonnebrand? Geef dit dan mee!
In de vakantie gebruiken groep geel het volgende telefoonnummer:
- 0614876815
Het vakantieprogramma kan door verschillende omstandigheden wijzigen maar mocht dat
zo zijn dat wordt u hiervan op de hoogte gebracht door de pedagogisch medewerkers in de
ochtend als u uw kind(eren) komt brengen.
Wij hebben er zin in en maken er samen met jullie een leuke zomervakantie van!

Week 1
Maandag 11 juli
Vandaag gaan we vliegers maken in de natuur! In de ochtend gaan we
eerst aan de slag om strikjes te maken voor de vlieger en in de middag
gaan we op de fiets naar het klauterwoud of de surfplas.
Ochtend: Strikjes maken.
Middag: Naar het klauterwoud of de Surfplas.
Let op! Meenemen: Fiets, plastic tas (bijv. van jumbo), rugtas, lege
broodtrommel en bidon, extra set kleding.
Dinsdag 12 juli
Vandaag gaan we met de fiets een speeltuinentocht doen! Zo fietsen we bijvoorbeeld naar het
Oranjepark waar we spelletjes kunnen doen. Ook fietsen we naar het speeleiland!
Ochtend & middag: Speeltuinentocht op de fiets.
Let op! Meenemen: Fiets, rugtas, lege broodtrommel en bidon.
Woensdag 13 juli
Vandaag beginnen we de dag met een knutselactiviteit! Van sokken maken we allemaal
verschillende dieren! Misschien maak jij wel een rups of een octopus? In de middag brengen we
een bezoekje aan de dieren op de kinderboerderij!
Ochtend: Dieren maken van sokken.
Middag: Kinderboerderij.
Donderdag 14 juli
Vergeet vandaag je zwembroek of badpak niet! Want vandaag brengen de
Un1ek busjes ons naar het zwembad! Hier gaan we lekker zwemmen!
Kinderen zonder diploma worden opgevangen in andere groepen op locatie.
Ochtend & middag: zwemmen in het zwembad.
Let op! Meenemen: Zwemkleding, handdoek, rugzak, lege broodtrommel en
bidon.
Vrijdag 15 juli
Vandaag maken we natuurgezichtjes. Met dingen uit de natuur knutselen we gezichten op
boomstronken. In de middag gaan we leuke waterspelletjes doen! Vergeet dus niet een extra set
kleding mee te nemen!
Ochtend: Natuurgezichtjes maken.
Middag: Waterspelletjes.

Week 2
Maandag 18 juli
Vandaag beginnen we de dag in de keuken! We maken twee lekkere salades. We
maken een watermeloensalade en een crab shell salade! In de middag knutselen
we ons eigen aquarium!
Ochtend: Watermeloensalade en crab shell salade maken.
Middag: Aquarium maken.
Dinsdag 19 juli
We wandelen vandaag naar de waterspeeltuin! Hier gaan we spelen met water en
leuke waterspelletjes doen. Ook nemen we ons eten hier mee naar toe dus gaan
we ook lekker picknicken! Trek goede schoenen aan want we wandelen naar de
waterspeeltuin!
Ochtend & middag: Waterspelletjes in de waterspeeltuin.
Let op! Meenemen: Set schone kleding, schoenen die nat mogen worden, handdoek, rugzak,
lege broodtrommel en bidon.
Woensdag 20 juli
We maken samen een wandeling door het park waarbij we op zoek gaan naar mooie bloemen. In
de middag maken we een mooi schilderij door te stempelen met de bloemen die we tijdens de
wandeling gevonden hebben!
Ochtend: Bloemen zoeken in het park.
Middag: Schilderij maken met bloemen.
Donderdag 21 juli
Ontdek vandaag je tekentalent in de natuur! In de ochtend maken we ons
eigen klembord, zo heb je straks in de natuur een goede ondergrond om
op te tekenen. In de middag gaan we op de fiets naar het klauterwoud
waar we ons tekentalent gaan ontdekken!
Ochtend: Maak je eigen klembord.
Middag: Op de fiets naar het klauterwoud.
Let op! Meenemen: Fiets, rugzak, lege broodtrommel en bidon, set
schone kleding.
Vrijdag 22 juli
Vandaag gaan we lekker er op uit! De Un1ek busjes brengen ons naar natuurspeeltuin
Avonturis in Maassluis!
Ochtend & middag: Spelen bij Avonturis Maassluis.

Week 3
Maandag 25 juli
Vandaag gaan we lekker er op uit! De Un1ek busjes brengen ons naar
natuurspeeltuin avonturis in Maassluis!
Ochtend & middag: Spelen bij Avonturis Maassluis.
Let op! Meenemen: extra set kleding, schoenen die nat mogen worden, rugtas,
lege broodtrommel en bidon.
Dinsdag 26 juli
Welk water of lucht dier vind jij leuk? In de ochtend gaan we ons eigen water of
lucht dier maken van kosteloos materiaal. In de middag maken we zelf eierkoeken
en vervolgens maken we hier bijvoorbeeld een bootje van! Of weet jij zelf iets leuks om te maken
met eierkoeken?
Ochtend: Maak je eigen lucht of waterdier van kosteloos materiaal.
Middag: Eierkoeken maken.
Woensdag 27 juli
Neem vandaag een extra set kleding of zwemkleding mee! En vergeet ook geen handdoek!
Vandaag gaan we namelijk spelen bij de waterspeeltuin! Ook gaan we hier picknicken!
Ochtend & middag: Waterspeeltuin en picknick.
Let op! Meenemen: extra set kleding of zwemkleding, handdoek, schoenen die nat mogen
worden.
Donderdag 28 juli
Heb jij weleens op een bloten voeten pad gelopen? Dit is een pad in de natuur waar je
zonder schoenen op kan lopen! Zo loop je bijvoorbeeld over gras of door modder. In de
ochtend maken we ons eigen bloten voeten pad en in de middag doen we leuke
waterspelletjes!
Ochtend: Bloten voeten pad maken.
Middag: Waterspelletjes.
Let op! Meenemen: extra set kleding, schoenen die nat mogen worden en een
handdoek.
Vrijdag 29 juli
Iedereen vind het vaak erg leuk om met een bellenblaas te spelen! Maar hoe leuk is het als je dit
kan doen met je eigen gemaakte bellenblaas? Vandaag maken we onze eigen bellenblaas!
In de middag gaan we naar de kinderboerderij!
Ochtend: Bellenblaas maken.
Middag: Kinderboerderij.

Week 4
Maandag 1 augustus
Vandaag gaan we aan de slag met tie-dyen! Neem daarom van huis iets mee wat jij leuk vind om
een andere kleur te geven! Bijvoorbeeld een wit t-shirt! In de middag maken we tie-dye cakejes.
Ochtend: tie-dyen.
Middag: tie-dye cakejes maken.
Let op! Meenemen: Wit t-shirt
Dinsdag 2 augustus
Vandaag hebben we een uitstapje met de Un1ek busjes. Weet jij eigenlijk
al wie de douane is en wat deze allemaal doet? Vandaag gaan we naar het
douane museum in Rotterdam. Hier komen we van alles te weten over de
Douane!
Ochtend & middag: Bezoek aan het Douane museum.
Let op! Meenemen: rugtas, lege broodtrommel en bidon.
Woensdag 3 augustus
Ben jij klaar voor een waterballonengevecht? Neem vandaag een extra set kleding mee want je
gaat nat worden bij het waterballonnengevecht! In de middag gaan we lekker spelen in de
speeltuin.
Ochtend: Waterballonnengevecht.
Middag: Speeltuin.
Donderdag 4 augustus
Vandaag hebben we een zee dag! We beginnen de dag creatief met het
beschilderen van schelpen! In de middag maken we onze eigen ‘crabby’
croissants. Dit zijn croissants in de vorm van een krabbetje!
Ochtend: Schelpen beschilderen.
Middag: Crabby croissants maken.
Vrijdag 5 augustus
In de ochtend gaan we lekker de keuken in! Samen maken we een
plaattaart. Dit is een platte hartige taart met groente en kaas. In de middag
maken we van de bso een bioscoop en kijken we samen een film.
Ochtend: Plaattaart maken.
Middag: Film kijken.

Week 5
Maandag 8 augustus
Vandaag hebben we spelletjesdag op de bso! Als je thuis een leuk spel hebt mag je deze
meenemen zodat je deze kan spelen! We beginnen de dag met het maken van
Gazpacho, dit is een koude tomatensoep uit Spanje! In de middag gaan we spelletjes
doen.
Ochtend: Gazpacho maken.
Middag: Spelletjesmiddag.
Dinsdag 9 augustus
Vergeet vandaag je fiets niet! We gaan namelijk op ontdekkingstocht in het
klauterwoud! Samen fietsen we er naar toe en gaan we ontdekken wat hier allemaal te
doen en te vinden is!
Ochtend & middag: Ontdekkingstocht door het klauterwoud.
Let op! Meenemen: Fiets, rugzak, lege broodtrommel en bidon.
Woensdag 10 augustus
Vandaag hebben we een uitstapje! De un1ek busjes brengen ons naar het Beatrixpark. Hier gaan
we eerst gezamenlijk een vossenjacht spelen! Vossen zijn bij dit spel mensen die verkleed zijn!
Lukt het ons om alle vossen te vinden? Na het spel spelen we lekker in de speeltuin.
Ochtend: Vossenjacht.
Middag: Beatrixpark.
Donderdag 11 augustus
We gaan vandaag op de fiets naar het Oranjepark! Hier maken we een
mooie wandeling door het park en als we het leuk vinden doen we ook een
wandeling door het centrum van vlaardingen!
Ochtend & middag: Wandeling door het Oranjepark en centrum van
Vlaardingen.
Let op! Meenemen: Fiets, goede wandelschoenen, rugtas, lege
broodtrommel en bidon.
Vrijdag 12 augustus
Vandaag staat in het teken van varen! In de ochtend maken we daarom ons eigen vaartuig met
verschillende materialen! In de middag gaan we onze vaartuigen uittesten! Blijft jouw vaartuig
drijven op het water? Ook doen we leuke waterspelletjes!
Ochtend: Vaartuig maken.
Middag: Vaartuig testen op water en waterspelletjes.

Week 6
Maandag 15 augustus
Heb jij een goede vriend of vriendin? Maak dan vandaag een mooi vriendschapsarmbandje voor
hem of haar! We gaan eerst kralen beschilderen en daarna maken we met
deze kralen een mooie armband! In de middag maken we lekkere
kaneelbroodjes in de keuken!
Ochtend: Vriendschapsarmbandjes maken.
Middag: Kaneelbroodjes maken.
Dinsdag 16 augustus
Vandaag gaan we weer met de fiets op pad! We gaan met de fiets naar het
speeleiland bij de van Hogendorplaan. Hier gaan we lekker spelen!
Ochtend & Middag: Spelen bij Speeleiland.
Let op! Meenemen: Fiets, rugzak, lege broodtrommel en bidon, set schone
kleding.
Woensdag 17 augustus
We starten de dag met een wandeling door het park! Hier gaan we op zoek naar takken waar we
een vlieger mee kunnen maken. In de middag maken we onze eigen vlieger!
Ochtend: Wandeling door het park.
Middag: Maak je eigen vlieger!
Donderdag 18 augustus
Kom vandaag op de fiets en neem vandaag je zwemkleding mee! En vergeet ook
geen handdoek! Vandaag gaan we namelijk op de fiets naar de waterspeeltuin!
Hier gaan we spelen met water! Ook gaan we hier picknicken!
Ochtend & middag: Waterspeeltuin.
Let op! Meenemen: fiets, zwemkleding, handdoek, schoenen die nat mogen
worden.
Vrijdag 19 augustus
De laatste dag van de vakantie alweer! Vandaag gaan we knutselen en koken! In
de ochtend kan je je eigen kwal maken! In de middag maken we een Crab Shell salade, met
schelpjespasta en nog meer lekkers!
Ochtend: Maak je eigen kwal!
Middag: Crab Shell salade maken.

