
 

 
 
 
 
 
 
 
 

……….......……..….Wist U Dat…………………..... 

• De herfstvakantie van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober 2021 is. 

• Het thema van de vakantie is: BSO Ichthus in beweging. 

• Wij weer een leuk programma hebben voor kinderen van 4 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 kunt u zelf aangeven in het ouderportaal 

van Un1ek. 

• Wij het zeer op prijs stellen als u uw kind zelf tijdig afmeldt via Kindplanner. 

• 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. 

• De Vakantieopvang op IKC Ichthus is van 07:30 tot 18:30 op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag! 

• Op de dagen waarop er uitstapjes gepland staan en het zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, wij u vragen om uw kind op deze dagen vóór 09:30 uur te brengen. 

• Als de weersomstandigheden erom vragen, uw kind bij slecht weer regenkleding mee 
moet nemen? Liever geen paraplu vanwege de veiligheid op straat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Helaas hebben wij in Nederland nog steeds te maken met het coronavirus. Alle activiteit(en) 
buiten de deur zullen dus ook ondernomen worden met in achtneming van enkele 
maatregelen. Dit doen wij volgens de richtlijnen van het RIVM, het kan dus zijn dat sommige 
activiteiten aangepast worden op het moment dat het RVIM dit van ons vraagt. 

Tijdens de uitstapjes kunt u ons altijd bereiken via de mobiele telefoons. Wij streven ernaar 
om alle uitstapjes door te laten gaan, als het door omstandigheden niet mogelijk is, zal er 
naar een passend alternatief worden gezocht. 

I.v.m. de maatregelen mogen ouders helaas nog steeds niet naar binnen komen! 

Woensdagen 

Op alle woensdagen is onze vakantieopvang dicht en worden de kinderen verwacht bij 
vakantie opvang de Waterweg op IKC Het Balkon. Adres: Jacob van Heemskercklaan 68, 
3144 DK Maassluis, tel: 0105931150 

Vakantieopvang Steendijkpolder IKC Ichthus Steenen Dijck 4- 6. 3146 BX Maassluis T 06-
50092837 (Zeepaard) / 06-50092839 (Inktvis) 

Wij wensen jullie fijne dagen en blijf gezond, 

Het team van vakantieopvang Steendijkpolder: Dunja, Houssnia, Lindy, Lisa, Daimy, Nicole, 
Daisy, Rosalie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Maandag 18 oktober 
We maken er vandaag een actieve dag van met allerlei 
activiteiten binnen en buiten. Trek je sportieve kleding 
aan zodat je er goed in kan bewegen. 
 
Blaadjes, takken, kastanjes… In de herfst kun je   
zoveel leuke dingen vinden om te knutselen.  

 
Dinsdag 19 oktober 
De kinderen van de zeepaard + maanvis groep gaan vandaag gezellig naar de 
indoorspeeltuin in Maassluis. Doe makkelijke kleding aan en vergeet je jumpsokken niet! De 
kinderen zonder zwemdiploma van de andere groepen gaan ook gezellig met ons mee naar 
de indoorspeeltuin. 
 
De kinderen van de goudvis + inktvis groep met een 
zwemdiploma maken er een sportieve dag van, want we 
gaan zwemmen bij de Dolfijn. Vergeet je zwemkleding niet 
mee te nemen! 
 

Woensdag 20 oktober 
BSO Ichtus is vandaag gesloten.  
Alle kinderen zijn bij de BSO van IKC Het Balkon. 

 

Donderdag 21 oktober 
Vandaag komt er een speciale gast op de BSO langs. Een kleine hint: Doe makkelijke kleding 
aan en neem je dansschoenen mee!  
Buiten wordt het al weer steeds eerder donker. 
Dan is het heel gezellig om binnen weer samen een film te kijken. Dat gaan we ook doen 
vandaag.  

 
Vrijdag 22 oktober 
De kinderen mogen vandaag vrij spelen en speelmateriaal meenemen. Denk hierbij aan een 
step, bal, springtouw, hoepel etc.. Vergeet op de meegenomen voorwerpen niet de naam 
van u kind te zetten!  

 

 

 

 
 


