……………………..…. WIST U DAT…………………………
● De zomervakantie van maandag 11 juli tot en met vrijdag 19 augustus is.
● Het thema van de vakantie BSO is: te land, ter zee en de lucht
● Wij weer een leuk programma hebben voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
● Wij in het programma rekening houden met de 7- en 7+ kinderen
● Wij i.v.m. onze activiteitenplanning het liefst zo snel mogelijk van u willen weten of
uw kind wel/niet naar de vakantieopvang komt. Dit moet u zelf aangeven in het
ouderportaal van Un1ek.
● Wij het zeer op prijs stellen als u uw kind op tijd afmeldt in Kindplanner.
● Wij in het programma i.v.m. activiteiten vermelden hoe laat uw kind aanwezig moet
zijn op locatie en wanneer wij weer terug zijn op locatie.
● Uw kind iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje mee moet nemen. Ook
als dit niet vermeld staat op het programma!
● Wij alleen maar kinderen meenemen tijdens zwemactiviteiten als zij in het bezit zijn
van tenminste een A-diploma.
● Uw kind elke dag een set droge kleding mee moet nemen.
● Wij de kinderen niet in badkleding buiten laten spelen.
● U ruildagen, flexibele opvang dagen en extra opvangdagen in kan dienen in het
ouderportaal, u krijgt minimaal 10 werkdagen van tevoren een terugkoppeling of dit
wel/niet akkoord is.
● Wij water/thee en gezonde snacks als tussendoortje aanbieden aan de kinderen.
● Wij deze vakantie ook uitstapjes hebben met het Un1ek busje.

Vakantieopvang IKC De Bavinck
Thema: Dieren klein en groot!
Locatie: IKC De Bavinck
Periode: 25 April t/m 6 Mei 2022
Mobiel: 0611038340

Week 1: 11 juli t/m 15 juli
Maandag:
Trek vandaag je wandelschoenen aan, want we gaan een wandeling maken en op zoek naar
mooie bloemen. In de middag maken we mooie beeldjes met
bloemen.
Dinsdag:
Vandaag vertrekken we om 11:00 uur met de Un1ek-busjes
naar de Natuurspeeltuin in Rotterdam. Neem je zwemspullen
mee. Wij zijn rond 17:00 uur weer terug op de BSO.
Woensdag:
Vinden jullie geschiedenis een beetje interessant? We gaan namelijk vandaag
naar het archeologisch erf in de Broekpolder. We gaan daar over de Prehistorie en
Middeleeuwen leren!
Donderdag:
Schmink de camouflage vlekken maar op je gezicht, want we gaan vandaag strijden in twee
teams voor de vlag! Ook gaan we onze zelfgemaakte pijl en boog maken.
Vrijdag:
Neem je vergrootglas maar mee, want we gaan insecten zoeken in de tuin. Kan jij de
insecten benoemen die jij vindt? In de middag gaan we binnen een dierenspel spelen.

Week 2 18 juli t/m 22 juli
Maandag:
Weet jij hoe je een paardenbloem knutselt? Dat gaan we vandaag testen. 's Middags gaan
we naar 't Hof om daar lekker te spelen.

Dinsdag
In de ochtend gaan we lekker groentesoep maken en 's middags gaan we op zoek naar
dierensporen die in de school achtergelaten zijn.
Woensdag
Vandaag gaan we gezellig met z'n allen
naar Plaswijckpark in Rotterdam. We
vertrekken om 10:00 uur en het
UN1EK-busje brengt ons rond 16:00
uur weer terug naar school.
Donderdag
Vandaag staat in het teken van dierenspelletjes. Test je geheugen met een potje memory en
kom erachter hoe ver je kunt springen. Spring jij net zover als een sprinkhaan of kun jij zelfs
de wolf verslaan?
Vrijdag
Trek je wandelschoenen maar alvast aan, want vandaag gaan we een natuurspeurtocht door
de Broekpolder doen. Wie heeft aan het eind zijn eierdoosje helemaal vol? We vertrekken
om 10:30 uur en zullen rond 15:00 uur weer terug zijn op school.

Week 3: 25 juli t/m 29 juli
Maandag
Wat drijft er, en wat zinkt... Daar gaan wij deze ochtend achter komen! In de middag gaan
wij de onderwater wereld nabootsen met lego.
Dinsdag
Heb jij altijd al een stoere beach ketting willen hebben, of toch juist een elegante ketting?
Daarmee gaan we vandaag aan de slag, met grote maar ook kleine schelpjes rijgen we onze
eigen ketting. In de middag gaan wij naar de sloot, weet jij welke diertjes daar leven?
Woensdag
Vandaag hebben we flessenpost ontvangen van kapitein Goud-oor, aan wie zou jij
flessenpost willen versturen, en wat zou daar in komen te staan... en in de middag heeft
kapitein Goud-oor nog een opdracht voor ons, wat zullen wij vinden in de zandbak?
Donderdag
Vandaag gaan wij naar de waterspeeltuin in Maassluis, het is handig om een extra setje
kleding en (water) schoenen mee te nemen. De un1ek - busjes vertrekken om 10:30 uur, en
we verwachten om 16:00 uur weer terug op de BSO te zijn.
Vrijdag
Ooit een krab gezien van appel, of een dolfijn als banaan? Vandaag gaan we heerlijke
fruithapjes maken in de vorm van zeedieren. In de middag maken wij bootjes van
verschillende materialen, en ontdekken we of ze blijven drijven.

Week 4: 1 augustus t/m 5 augustus

Maandag.
Wist je dat er meer water was dan land? Vandaag gaan wij hiermee aan de slag. In de
middag maken wij onze eigen onderwater kijkdoos.
Dinsdag.
Weet jij wat voor soort zeedieren er bestaan? Hoe de zeedieren eruit zien? Vandaag kan je
laten zien hoe goed jij bent in zoeken, wij gaan namelijk levend zeedieren memory doen. In
de middag gaan wij aan de slag om je eigen zandslijm te maken.
Woensdag.
Durf jij in de aanval? Of blijf je vooral verdedigen?
Deze vaardigheden mag je laten zien tijdens flessen voetbal.
In de middag gaan wij verder aan de slag met water want wij gaan namelijk onze eigen zee
maken in een pot.
Donderdag.
Vandaag gaan wij dromenvangers maken en heb je wel eens gedroomd over gekleurd zand?
Wij gaan hier in de middag mee aan de slag.
Vrijdag.
Vandaag gaan wij naar Sealife. Hier gaan wij allerlei leuke dingen doen. De Un1ek busjes
halen ons op om 9:30 uur. Wij zullen rond 16:00 uur weer terug zijn.

Week 5: 8 augustus t/m 12 augustus
Maandag:
Vandaag gaan wij naar Bouwplaats Rotterdam. Bouw je eigen vliegtuig van hout.
We vertrekken om 09:30 uur en zijn rond 15:00 uur weer terug op de BSO.
Dinsdag:
Wij gaan vandaag levend memory van vliegtuigen doen, zoek je ook mee??
En in de middag gaan we vliegers maken.
Woensdag:
Kan jij net zo hoog springen als een kangoeroe? Vandaag komt er een super leuk
springkussen op het plein bij de BSO! In de middag gaan wij ook iets doen met verf maar dat
is nog een verrassing.

Donderdag:
Hoog in de lucht vliegen de vliegtuigen maar heb jij wel eens een racket gezien? Vandaag
gaan we kijken hoe raketten vliegen en hoe we er zelf een kunnen maken.
Vrijdag:
Als een racket door een parcour!! We gaan buiten apenkooien!!
En in de middag maken we vliegtuigjes van verschillende materialen.

Week 6 15 augustus t/m 19 augustus
Maandag:
Met een parachute zweef je door de lucht… lukt het ons om onze eigen parachute te
laten zweven en de balletjes op te vangen? Vandaag spelen we het parachutespel! In de
middag maken we windmolentjes, speciaal voor in de planten.
Dinsdag:
We gaan hoog de lucht in! Vandaag bezoeken we de Euromast. We gaan met de Un1ek
busjes. Weet jij hoe hoog deze uitkijktoren is? Verder spelen we spelletjes in het park.
We vertrekken om 09.30 uur en zijn rond 15:00 uur weer terug bij de BSO.
Woensdag:
Vandaag gaan we naar het zomerfeest in ’t Hof! We vertrekken om 12:00 uur en zijn
rond 16:00 uur weer terug bij de BSO.
Donderdag:
Twee keer feest! Ook vandaag gaan we naar het zomerfeest in ’t Hof! We vertrekken
om 12:00 uur en zijn rond 16:00 uur weer terug bij de BSO.

Vrijdag:
Lucht is overal om je heen aanwezig, maar luchtdruk kan toch verrassende proefjes
opleveren. Kom jij dit samen met ons ontdekken? Als afsluiting van deze té gekke
zomervakantie, spelen we in de middag verschillende waterspelletjes. Neem je schone
kleren mee?

