
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………..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 

donderdag en vrijdag. 

( 07:00 opvang in overleg met pm’er) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantieopvang Centrum Thema: Samen warm en gezellig! 7* Programma. 

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

Tijden: 07:30 tot 10:00 bij BSO-Bavinck ,10:00 tot 15:00 Adventure Vlaardingen, 15:00-18:30 BSO-

Bavinck 

Periode: 21 December t/m 26 December 

Mobiel: 06-81689295 

 

De Sport outdoor zal deze vakantie bij BSO IKC De Bavinck openen en sluiten.  

Van 10:00-15:00 zijn wij te vinden bij Adventure Vlaardingen. 

 

Maandag 21 December:  

Doe je kaplaarzen aan want wij gaan Hutten bouwen In de broekpolder! zullen wij onze eigen hut 

gaan bouwen met hout, hamers, spijkers en nog veel meer! 

Daarna drinken we lekker warme chocomelk in onze eigen gemaakte hut!  

 

Dinsdag 22 december:  

Kleed je vandaag warm aan want wij gaan SCHAATSEN! 

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

Neem je handschoenen mee en extra sokken.  

 

Woensdag 23 december: Sport Oudoor BSO is gesloten. 

Wij bieden deze dag opvang bij BSO-Bavinck 

 

Donderdag 24 december:  

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

Kerstontbijten met z’n alle!  

Daarna zullen wij naar Adventure gaan om  

te klimmen en kerststukjes maken met wat wij vinden in de bossen.  

 

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

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rtvdrenthe.nl%2Fnieuws%2F157268%2FROEG-Junior-activiteiten-deze-voorjaarsvakantie&psig=AOvVaw3AtRpIvu5wdGNQCzqIviut&ust=1605976818692000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDk64DIke0CFQAAAAAdAAAAABAQ


 

 

 

 

 

 

 

Vakantieopvang Centrum Thema: Samen warm en gezellig! 7* Programma 

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

Periode: 28 December t/m 1 Januari 

Tijden: 07:30 tot 10:00 bij BSO-Bavinck ,10:00 tot 15:00 Adventure Vlaardingen, 15:00-18:30 BSO-

Bavinck 

Mobiel: 06-81689295 

 

Maandag 28 december: 

Heb jij wel eens geslingerd als een tarzan? Geracet als een 

indiaan en geklommen door een stormbaan? Kom dan 

vandaag naar de Sport Outdoor BSO en neem schone 

kleding mee! 

 

Dinsdag 29 december: 

Durf jij hoog in de bomen te klimmen? Vandaag gaan wij bij 

Adventure Vlaardingen het hoogte parcours afleggen. Je word 

vast gezet aan een touw en zo ga je over alle touwen en bruggen heen. 

Daarna maken wij ons eigen kampvuur. 

 

Woensdag 30 december: Sport Outdoor BSO is gesloten.  

Wij bieden deze dag opvang bij BSO-Bavinck 

 

Donderdag 31 december: 

Trek vandaag je witte shirt aan want wij gaan naar Glow-Golf Schiedam. Daarna zullen 

wij een lekker patatje gaan eten bij Bram. 

Wij vertrekken vandaag om 10:00 met Un1ek busje en zullen rond 15:00 weer terug zijn 

op IKC De Bavinck BSO.  

 

 

Vrijdag 1 januari:  GELUKKIG EN EEN GEZOND NIEUWJAAR!  

Wij zijn vandaag gesloten! 

 


