
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een spetterende herfst bij vakantieopvang Holy! 
Locatie De Ark 
Groep paars 

 
Het is weer tijd voor de herfstvakantie! Tijdens deze vakantie gaan we aan de slag met het 
thema een spetterende herfst! 
Tijdens deze vakantie doen we allemaal activiteiten die te maken hebben met spetters, 
druppels en de herfst! Zo gaan we bijvoorbeeld lekker het bos in, knutselen met 
herfstbladeren, spetterende schilderijen maken, smullen van een herfstbuffet en nog veel 
meer! 
 

Om goed voorbereid bij de vakantieopvang deel te nemen vragen we van u rekening te 
houden met de volgende dingen: 

- Zorg 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! 

- Geef altijd een extra set kleding mee.  
- 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 dikgedrukte 
letters onder de activiteit vermeld. 

 
In de vakantie gebruiken groep geel het volgende telefoonnummer: 

- 0614876815 
 
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 herfstvakantie van! 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 24 oktober 
Haal de fotograaf in jezelf naar boven en maak op het juiste moment een foto van een druppel die 
in het water ontstaat! We gaan in de ochtend aan de slag met het maken van foto’s! In de middag 
duiken we de keuken in en maken we bladerdeeg hapjes! 
Ochtend: Fotografeer een druppel. 
Middag: Bladerdeeg hapjes maken. 

 

Dinsdag 25 oktober 
We beginnen de dag lekker creatief met verschillende soorten verf. We 
gaan verfspatten met verf en gaan hier allerlei leuke creatieve 
activiteiten mee doen. Doe dus oude kleding aan! In de middag gaan we 
op de fiets naar de bioscoop! 
Ochtend: Verfspatten met verschillende soorten verf. 
Middag: Bioscoop. 
Let op! Meenemen: fiets en oude kleding aan! 
 
Woensdag 26 oktober 
In de herfst zie je veel insecten! Regenwormen en slakken houden bijvoorbeeld erg van regen! 
(speelgoed) insecten op de bso zijn gevangen in een groot blok ijs! Help jij ze vandaag bevrijden? 
In de middag maken we een insectenschilderij met behulp van een pipet waar we mee druppelen! 
Ochtend: Bevrijd de insecten uit het ijs! 
Middag: Insectenschilderij met druppels. 

 

Donderdag 27 oktober 
Als het weer het toelaat gaan we op de fiets naar het klauterwoud! Hier 
gaan we een leuke speurtocht doen! Als het weer het niet toelaat dan 
doen we een speurtocht in en om het gebouw aan de Baarnhoeve. 
Ochtend & middag: Speurtocht in het klauterwoud. 
Let op! Meenemen: fiets, rugtas met lege broodtrommel en bidon. 

 

Vrijdag 28 oktober 
Vandaag brengen de un1ek busjes ons naar het Staelduinse bos in ’s Gravenzande. Hier maken we 
een heerlijke boswandeling en brengen we een bezoekje aan het bezoekerscentrum. 
Ochtend & middag: Naar het Staelduinse bos met de un1ek busjes. 

 


