
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………..Wist U Dat………………………….......................... 

De Kerstvakantie van maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari 2020 is. 

• Het thema van de vakantie samen warm gezellig is 

• Wij weer een leuk programma hebben voor kinderen van 4 t/m7 jaar en van 7 t/m 12 jaar. 

• 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 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. 

• Wij het zeer op prijs stellen als u uw kind zelf tijdig afmeldt via Kindplanner. 

• Uw kind iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje mee moeten 

nemen. Ook als dit niet vermeld staat op het programma! 

• Er soms in het programma staat dat 7+ kinderen hun fiets mee moeten 

nemen, en indien kinderen geen fiets bij zich hebben, zij helaas niet kunnen 

deelnemen aan de fiets activiteiten. 

• Wij alleen maar kinderen meenemen tijdens zwemactiviteiten als zij in het 

bezit zijn van tenminste een A-diploma. 

• Uw ruildagen, flexibele opvang dagen en extra opvang dagen 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. 

• De Vakantieopvang van IKC De Bavinck  is van 07:30 uur tot 18:30 uur op maandag, dinsdag woensdag 

donderag en vrijdag. 

( 07:00 opvang in overleg met pm’er) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantieopvang Centrum Thema: Samen warm en gezellig!  

Locatie: De Bavinckschool, Da Costastraat 26, 3131 GC Vlaardingen. 

Periode: 21 December t/m 26 December 

Mobiel: 0611038340 

 

Maandag 21 December:  

Vandaag gaan wij gezellig met z’n alle kerstkoekjes 

bakken. In welke vorm ga jij je koekje maken? 

In de middag zullen wij er achter gaan komen hoe 

kaarsen gemaakt kunnen worden en zullen deze ook zelf 

gaan maken? 

 

Dinsdag 22 december: 

Kleed je vandaag warm aan want wij gaan SCHAATSEN! 

Vandaag gaan wij met Un1ek busje naar de schaatsbaan in AHOY! 

Neem vandaag handschoenen mee en extra sokken als je eigen 

schaatsen heb mag je deze ook mee nemen.  

 

Woensdag 23 december: 

Nog 2 nachtjes dan is het kerst! Vandaag gaan wij kerststukjes maken en sluiten wij de dag 

af met een leuke kerstfilm en lekkere warme chocomelk!  

 

Donderdag 24 december:  

Kom lekker in je pyjama naar de BSO want wij gaan lekker  

Kerstontbijten met z’n alle!  

Daarna gezellig een super kerstbingo spelen! 

 

Vrijdag 26 december: 1e kerstdag! Wij zijn deze dag gesloten! 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.culy.nl%2Finspiratie%2Fzo-maak-je-chocolademelk-met-een-sneeuwpop-erin%2F&psig=AOvVaw051Gprbd29CiKwG_jG9AaE&ust=1605977398756000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDFtJXKke0CFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.libelle-lekker.be%2Fartikelen%2F184774%2Fkerstkoekjes-bakken-de-leukste-recepten&psig=AOvVaw2lrswknrEcqxkcJ2pNQ5bj&ust=1605977201784000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD7qLfJke0CFQAAAAAdAAAAABAQ


 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantieopvang Centrum Thema: Samen warm en gezellig!  

Locatie: De Bavinckschool, Da Costastraat 26, 3131 GC Vlaardingen. 

Periode: 28 December t/m 1 Januari 

Mobiel: 0611038340 

 

Maandag 28 december: 

In de winter hebben de vogeltjes altijd lekker veel trek. Wij gaan ze vandaag voeren met ons 

eigen gemaakte vogel voer! Daarna zullen wij  met onze verrekijkers naar de speeltuin gaan 

om vogels te gaan spotten en natuurlijk lekker te gaan 

spelen.  

 

Dinsdag 29 december: 

Buiten is het koud daarom houden wij een koek en zopie 

dag! We spelen allerlei spelletjes binnen en buiten. Ook 

gaan we lekker erwtensoep eten en warme chocomelk 

drinken. 

 

Woensdag 30 december: 

Het is bijna Oud en nieuw en dan eten we lekker olie bollen. Deze gaan we vandaag zelf 

maken! Ook trekken we onze schilders schort aan en gaan we een winterschilderij maken!  

 

Donderdag 31 december: 

Het is Oudejaarsdag! Deze dag maken we onze eigen vuurpijl die 

we in de lucht  kunnen gooien en in de middag schaatsen we 

door de gymzaal en houden we een 5 stedentocht. 

 

Vrijdag 1 januari:  GELUKKIG EN EEN GEZOND 

NIEUWJAAR! Wij zijn vandaag gesloten! 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F119978777561352209%2F&psig=AOvVaw0Bbn2wlsnzlDQcx_JzRy2v&ust=1605977590519000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCK0PDKke0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F514958538641596801%2F&psig=AOvVaw0rFW8GMmQtZQVScJ5la8nm&ust=1605977716197000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCn06zLke0CFQAAAAAdAAAAABAM

