
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Vakantieopvang Holy brengt iedereen samen (op afstand)! 
Groep Groen 
 
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 groen het volgende telefoonnummer: 

- 0650092834 
 
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 
Vandaag gaan we wat lekkers maken! Samen maken we lekkere bonbons van chocolade. In de middag 
maken we doosjes om de chocolade in te doen zodat je jouw bonbons goed kan bewaren of eventueel 
cadeau kan doen aan iemand anders! 
Ochtend: Bonbons maken. 
Middag: Doosje versieren. 
 
Dinsdag 22 december 
We beginnen deze dag weer lekker in de keuken! We gaan namelijk kerst koekjes bakken! In de middag 
gaan we knutselen! Met kerst sturen mensen elkaar vaak een kerstkaart om elkaar fijne feestdagen te 
wensen. Vandaag knutselen wij dus onze eigen kerstkaart! 
Ochtend: Kerstkoekjes bakken. 
Middag: Kerstkaart 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 
In de ochtend gaan we aan de slag met eten! We maken allemaal lekkere kerstsnacks en eten deze op! 
In de middag worden we helemaal rustig tijdens een yogaworkshop zodat we goed uitgerust kerst 
kunnen vieren! 
Ochtend: Kerstsnacks maken. 
Middag: Yogaworkshop. 
 
Vrijdag 25 december 
Vandaag is het eerste kerstdag. Alle locaties van Un1ek onderwijs en opvang zijn gesloten. 
 
 



 

 

Week 2 
 
Maandag 28 december 
Vandaag beginnen we de dag met knutselen! We gaan knutselen met blikjes en jute touw. Neem 
daarom een blik mee van huis! Dit kan bijvoorbeeld een leeg blikje knakworst zijn of een groentesoep 
blik. In de middag gaan we lekker naar buiten en halen we oliebollen bij de oliebollenkraam. 
Ochtend: Knutselen met blik en jute touw. 
Middag: Oliebollen halen en naar buiten. 
Let op! Meenemen: Leeg blik  
 
Dinsdag 29 december 
Tijdens deze koude dagen is het altijd lekker om een soepje te eten. Vandaag maken wij samen onze 
eigen groentesoep! In de middag gaan we samen op het scherm een leuke film kijken. 
Ochtend: Groentesoep maken. 
Middag: Film kijken. 
 
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 
Spelletjes spelen is altijd heel leuk om samen te doen! Soms moet je zelfs samenwerken om het spel te 
winnen! Vandaag houden we een spelletjes dag! Als je het leuk vindt mag je een leuk spelletje 
meenemen van thuis of bijvoorbeeld een leuk tekenboek. Zo maken we er samen een leuke dag van! 
Ochtend & middag: Spelletjes dag. 
 
Vrijdag 1 januari: 
Vandaag is het nieuwjaarsdag. Alle locaties van Un1ek onderwijs en opvang zijn gesloten. 
 
 


