
 

 

 
 
 

WIST U DAT.... 
 

De herfstvakantie van 24 oktober tot en met 28 oktober is. 
 

Het thema ‘Het is een beestenboel’ is. 
 

Uw kind voor 09:30 uur aanwezig moet zijn op de vakantieopvang in verband met het 
programma. Tenzij dit anders is aangegeven. 

 
Wij bereikbaar zijn op de volgende telefoonnummers: 

Appeltjes van Oranje  06 50 59 63 11 
Groene Draeck  06 11 20 48 56 
Oranje Boven  06 21 10 32 41 

 
De kinderen, door de buitenactiviteiten, vies kunnen worden. TIP: geef kleding en schoenen 

mee die vies of nat mag worden en eventueel schone kleding en schoenen. 
 

U uw kind een rugzak met een waterflesje mee moet geven. De lunch wordt door ons 
geregeld. 

 
Wij ook buitenactiviteiten hebben. TIP: geef uw kind regenkleding en regenlaarzen mee. 

 
Wij water, thee en gezonde snacks als tussendoortje aanbieden aan de kinderen. 

 
Wij zo snel mogelijk willen weten of uw kind naar de vakantie opvang komt. U kunt hiervoor 

het ouderportaal gebruiken. 
 

U uw kind moet afmelden via het ouderportaal. 
 

U extra opvangdagen in kunt dienen in het ouderportaal, u krijgt minimaal 10 

werkdagen van te voren een terugkoppeling of dit wel of niet akkoord is. 

 

 

 

 



 

 

 

Maandag 24 oktober 

We gaan aan de slag met ons fantasie dier. Als jij ieder dier mocht 

maken dat je kon verzinnen, hoe ziet die er dan uit? Is die mega schattig 

of juist hartstikke stoer? Wij zijn benieuwd. 

Dinsdag 25 oktober 

De kinderen van 4 tot 7 jaar gaan naar boerderij ’t Geertje. LET OP: de 

busjes vertrekken om 9:00. Zorg dus dat je op tijd bent.  

De kinderen vanaf 7 jaar gaan hun dieren kennis testen en vergeet niet 

om goed te luisteren tijdens de bingo, misschien win je wel een leuke 

prijs. 

Woensdag 26 oktober 

In de ochtend krijgen wij les van Double Sports. Welke sport gaan wij 

vandaag leren? Na de lunch duiken wij de keuken in om echte dieren 

koekjes te creëren. 

Donderdag 27 oktober 

Vandaag splitsen wij de groep weer op. De kinderen van 4 tot 7 jaar 

gaan hun dieren kennis testen en in de middag hebben zij de 

dierenbingo waar zij een prijs bij kunnen winnen. 

De kinderen vanaf 7 jaar gaan, met de metro, naar het natuurhistorisch 

museum in Rotterdam.  

Vrijdag 28 oktober 

De laatste dag van de vakantie krijgen de pompoenen een make-

over van jullie en in de middag hebben wij een scavengerhunt door 

de polder. 

 


