
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Vakantieopvang Holy brengt iedereen samen (op afstand)! 
Groep Geel 
 
Het is weer tijd voor de kerstvakantie! 
Deze vakantie draait het allemaal om lief voor elkaar zijn!  
Zoals je hierboven al kan lezen brengt Vakantieopvang Holy iedereen samen deze vakantie alleen wel op 
afstand natuurlijk!  
We gaan allemaal activiteiten doen waarbij we moeten samenwerken of juist iets maken voor iemand 
anders. Ook gaan we activiteiten doen waarbij we vooral samenzijn als groep.  
Samen maken we er een leuke kerstvakantie van! 
 
Om goed voorbereid bij de vakantieopvang deel te nemen vragen we van u rekening te houden met 
de volgende dingen: 

- Zorgt 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! 

- 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 letters onder de activiteiten 
vermeld. 

 
In de vakantie gebruikt groep geel het volgende telefoonnummer: 

- 0642404324 
 
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 kerstvakantie van! 
   
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
  

Week 1 
 
Maandag 21 december 
Soms is het leuker om een echte kaart of brief in de brievenbus te krijgen! Vandaag maken we onze 
eigen kerstkaarten! Eentje voor iemand die jij heel lief vindt en eentje voor de ouderen van het 
verzorgingstehuis! In de middag gaan we deze kaarten op de post doen en langsbrengen bij het 
verzorgingstehuis! Ook brengen we een bezoekje aan de speeltuin. 
Ochtend: Kerstkaarten maken 
Middag: Kaarten op de post doen en spelen in de speeltuin. 
Let op! Meenemen: adres van iemand waar je een kaart naartoe wil sturen. 
 
Dinsdag 22 december 
Vandaag gaan we wat lekkers maken! Samen maken we een rocky road, dit is lekkere chocolade met 
verschillende toppings er in die wij lekker vinden! In de middag maken we doosjes om de chocolade in 
te doen zodat je jouw rocky road eventueel cadeau kan doen aan iemand anders! 
Ochtend: Rocky road maken. 
Middag: Doosjes maken. 
 
Woensdag 23 december 
Vergeet vandaag je glimlach niet! We gaan namelijk hele leuke kerstfoto’s maken en deze leuk 
versieren! In de middag gaan we lekker pizza bakken! 
Ochtend: Kerstfoto’s maken en versieren 
Middag: Pizza bakken. 
 
Donderdag 24 december 
Vandaag hebben we een uitstapje! Met de busjes worden we naar de bioscoop gebracht om daar een 
film te gaan bekijken.  
Let op! Deze activiteit kan alleen doorgaan als de coronamaatregelen het toelaten, mocht dit 
veranderen dan zorgen wij voor een alternatief programma. 
Ochtend & middag: Bioscoop. 
 
Vrijdag 25 december 
Vandaag is het eerste kerstdag. Alle locaties van Un1ek onderwijs en opvang zijn gesloten. 
 
 



 

 

Week 2 
 
Maandag 28 december 
Nu het buiten steeds donkerder is vinden we het vaak leuk om het binnen gezellig te maken met 
kaarsjes. Vandaag maken we ons eigen lichtje voor de donkere dagen! We maken een mooie 
waxinelichthouder. In de middag gaan we kijken hoe goed wij samen kunnen werken met 
samenwerkingsspelletjes! 
Ochtend: Lichtje voor de donkere dagen maken. 
Middag: Samenwerkingsspelletjes.  
 
Dinsdag 29 december 
Bingo is een spel wat iedereen altijd erg leuk vindt om samen te spelen! Meestal is dit op een gezellige 
avond samen, en als je alle plaatjes die op je kaart staan gevonden hebt dan win je vaak nog een prijsje 
ook! Vandaag spelen we samen een vriendschapsbingo en in de middag gaan we spelen in de speeltuin. 
Ochtend: Vriendschapsbingo. 
Middag: Spelen in de speeltuin. 
 
Woensdag 30 december 
Vandaag worden we echte taartenbakkers! Omdat we morgen Oud en Nieuw vieren maken we vandaag 
een echte Nieuwjaars taart! Samen bakken we de taart en maken we hem mooi met verschillende 
versieringen! 
Ochtend & middag: Nieuwjaarstaart maken. 
  
Donderdag 31 december 
Vandaag is de laatste dag van 2020 en vanavond vieren we Oud en Nieuw! Met dit feest worden er 
meestal lekkere hapjes gegeten zoals oliebollen en appelflappen! In de ochtend maken we daarom 
vandaag samen lekkere hapjes om vervolgens alvast te proosten op het nieuwe jaar met 
kinderchampagne! Ook maken we in de middag een mooi vuurwerkschilderij! 
Ochtend: Hapjes maken en proosten op het nieuwe jaar. 
Middag: Vuurwerkschilderij maken. 
 
Vrijdag 1 januari: 
Vandaag is het nieuwjaarsdag. Alle locaties van Un1ek onderwijs en opvang zijn gesloten. 
 
 


