Vakantieopvang Holy viert de herfst!
Locatie De Ark
Groep groen
Het is weer tijd voor de herfstvakantie!
Tijdens deze vakantie gaat groep groen allemaal activiteiten doen die te maken hebben met
de herfst! Zo doen we leuke knutselactiviteiten, gaan we lekker naar buiten en eten we
kastanjes!
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 groen 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 18 oktober
Vandaag gaan we lekker spelen bij de beestenboel! In de ochtend zijn we nog op locatie, hierna
lopen we naar de beestenboel om daar lekker te spelen!
Ochtend: Spelen op locatie.
Middag: Spelen bij de Beestenboel
Let op! In de beestenboel mag alleen gespeeld worden met sokken aan! Doe uw
kind dus sokken aan of geef deze mee.
Dinsdag 19 oktober
In de herfst ga je steeds meer spinnen zien! Daarom hebben we vandaag een
knutselactiviteit in het teken van spinnen! In de middag gaan we lekker spelen in
een speeltuin in de buurt.
Ochtend: Spelen in de speeltuin
Middag: Herfst knutselactiviteit.
Woensdag 20 oktober
Vandaag gaan we op pad met de busjes! We gaan lekker spelen in natuurspeeltuin Avonturis in
Maassluis! Neem voor de zekerheid een extra set kleding mee! Het kan hier namelijk soms een
beetje modderig zijn.
Ochtend & middag: Spelen in Avonturis.
Donderdag 21 oktober
In de herfst vallen de kastanjes van een kastanjeboom altijd uit de boom op de
grond! Vaak knutselen we er zelf wat leuks mee! Dit keer gaan we er niet mee
knutselen maar gaan we de kastanjes poffen! Zo krijgen ze een lekker smaakje
zodat we ze op kunnen eten! Ook gaan we knutselen met vilt.
Ochtend: Kastanjes poffen en eten.
Middag: Knutselen met Vilt.
Vrijdag 22 oktober
Maak deze ochtend een mooi beeldje van klei! In de ochtend kijken we een
sprookjesfilm op het grote scherm en drinken we warme chocolademelk.
Ochtend: Een beeld maken van klei.
Middag: Sprookjesfilm kijken met warme chocolademelk.

