
 

 
 
 
 
 
 

Vakantieopvang Holy op vakantie in eigen land! 
Locatie De Ark 
Groep Groen en Paars 

 
Het is weer tijd voor de zomervakantie!  
Tijdens deze vakantie gaat vakantieopvang Holy op vakantie in eigen land! Zo beginnen we 
onze vakantie op camping de Ark, reizen we daarna door naar de vakantiehuisjes en 
eindigen we in hotel Baarnhoeve. Op deze plekken gaan we allemaal leuke dingen doen! Zo 
gaan we bijvoorbeeld lekker spelen in de waterspeeltuin, lekker aan de slag in de keuken en 
aan de slag met leuke knutsels!  
Doordat deze vakantie nog iets anders is als de andere vakanties. Zo voegen we nog steeds 
niet samen met het Kruidenpad en hebben we niet de beschikking tot de busjes. Daardoor 
kunnen wij helaas vooral leuke dingen doen op en om de locaties en zullen de uitstapjes die 
wij doen ook in de buurt zijn. 
 

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! 

- Smeer thuis alvast uw kind een keer in met zonnebrandcrème. Zo is hij of zij alvast 
goed beschermt! Wij smeren uw kind meerdere keren per dag opnieuw in. 

- Heeft uw kind een eigen zonnebrandcrème? Geef deze mee in zijn of haar tas, 
anders kunnen wij uw kind niet insmeren en kan hij/zij niet mee naar buiten. 

- Geef altijd een extra set kleding mee. Als het lekker weer is spelen wij namelijk 
lekker veel met water. Tegen verbranding hebben wij liever een extra set kleding of 
bijvoorbeeld een T-shirt i.p.v. zwemkleding. 

- 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 en paars 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 zomervakantie van! 
  



 

 
 
 
 
 
Week 1 
Let op! Groep groen en paars zijn samengevoegd maar op dinsdag volgt paars een apart 
programma. 
 
Maandag 19 juli 
Welkom op Camping de Ark! De komende twee weken doen we activiteiten die je op de camping 
kan doen! We beginnen vandaag de dag met het maken van een gezellig camping lichtje! In de 
middag gaan we naar de speeltuin bij de Lissabonweg. 
Ochtend: Campinglichtje maken. 
Middag: Spelen in de speeltuin aan de Lissabonweg. 
 
Dinsdag 20 juli 
Groen: Bij een camping hoort natuurlijk een tent! Vandaag gaan we naar het park en gaan we 
onze eigen tenten opzetten! Ook gaan we daar lekker picknicken. 
Ochtend en middag: Naar het park, picknicken en tenten opzetten! 
Paars: Groep paars gaat vandaag lekker op de fiets op pad. We fietsen naar het klauterwoud en 
gaan daar spelen. 
Ochtend en middag: Naar het klauterwoud. 
Meenemen: Fiets, broodtrommel, lege bidon en een rugtas. 
 
Woensdag 21 juli 
Vandaag beginnen we de dag met het maken van een 
dromenvanger! In de middag is het tijd om nat te worden! We gaan 
namelijk allemaal leuke waterspelletjes spelen! Vergeet dus geen 
extra set kleding mee te nemen! 
Ochtend: Dromenvanger knutselen. 
Middag: Waterspelletjes spelen. 
 
Donderdag 22 juli 
Op de camping doe je vaak allerlei leuke sport spelletjes! Vandaag beginnen we de dag met 
sponzentrefbal! Dit is trefbal met natte sponzen! Dus we koelen ook nog eens lekker af met het 
spelen! In de middag maken we een lekkere salade! 
Ochtend: Sponzentrefbal. 
Middag: Salade maken. 

 
Vrijdag 23 juli 
Op vakantie eet je meestal lekker veel ijsjes! Vandaag maken we ons eigen ijs en eten deze lekker 
op! In de middag gaan we een bootje knutselen van ijslollystokjes! Blijft jouw bootje ook echt 
drijven? We gaan het uitproberen! 
Ochtend: ijsjes maken. 
Middag: Bootje maken van ijslollystokjes. 

  



 

 
 
 
 
 
 
Week 2 
Let op! Groep groen en paars zijn samengevoegd maar op donderdag volgt paars een apart 
programma. 
 
Maandag 26 juli 
Als het zonnig is op de camping is het vaak fijn om een petje te dragen zodat je niet verbrand! 
Vandaag gaan we onze eigen petjes maken! In de middag gaan we eierkoeken versieren. 
Ochtend: Eigen petje maken. 
Middag: Eierkoeken versieren. 
 
Dinsdag 27 juli 
Vandaag hebben we een spelletjes dag! In de ochtend gaan we samen allemaal oudhollandse 
spelletjes spelen! In de middag kan je gezellig meedoen met de bingo! Wie weet win je wel een 
leuk prijsje! 
Ochtend: Oudhollandse spelletjes spelen. 
Middag: Bingo. 
 
Woensdag 28 juli 
 Vandaag gaan we op pad als echte kabouters! In de ochtend maken we onze 
eigen kaboutermuts! In de middag hebben we een leuke kabouterspeurtocht! 
Ochtend: Kaboutermuts knutselen. 
Middag: Kabouterspeurtocht.  
 
Donderdag 29 juli 
Als je op vakantie bent dan stuur je vaak en ansichtkaart naar de familie die niet mee is op 
vakantie. Bijvoorbeeld naar opa en oma! Maak vandaag je eigen ansichtkaart en doe hem in de 
middag op de post! Neem dus een adres mee! Ook gaat groep groen in de middag spelen in de 
waterspeeltuin. Groep paars gaat in de middag op de fiets naar het Beatrix ark 
Ochtend: Ansichtkaart maken 
Middag: Groep groen: waterspeeltuin, groep paars: Beatrix park. 
Let op meenemen groep paars: fiets, bidon en lege rugzak. 

 
Vrijdag 30 juli 
Op de camping kan je natuurlijk slapen in een tent maar je kan bijvoorbeeld ook in een caravan of 
camper slapen! Vandaag knutselen we onze eigen caravan! In de middag maken we een lekkere 
zomerse salade! 
Ochtend: Caravan knutselen. 
Middag: Zomerse salade maken. 

  



 

 
 
 
 
 
 
Week 3 
 
Maandag 2 augustus 
Spellen spelen is leuk maar zelf een spel maken die je vervolgens kan spelen is nog leuker! In de 
ochtend maken we zelf een levend memory spel! In de middag gaan we ons zelfgemaakte spel 
spelen en spelen we ook waterspelletjes! 
Ochtend: Zelf levend memory maken. 
Middag: levend memory spelen en waterspelletjes. 
 
Dinsdag 3 augustus 
Vandaag hebben we spelletjesochtend! Neem vandaag een eigen spel mee naar de BSO en speel 
hem samen met vriendjes en vriendinnetjes! In de middag maken we onze eigen glitterlamp! 
Ochtend: Spelletjesochtend! Neem je eigen spel mee! 
Middag: Eigen glitterlamp maken. 
 
Woensdag 4 augustus 
Neem vandaag een extra set kleding mee en een handdoek want 
vandaag gaan wij lekker spelen bij de waterspeeltuin! 
Ochtend en middag: Spelen in de waterspeeltuin.  
 
Donderdag 5 augustus 
In de ochtend gaan we lekker in de keuken aan de slag! We maken 
samen een lekkere ijscake! In de middag maken we van de bso een 
bioscoop en kijken we een leuke film met natuurlijk popcorn! Ook 
proeven we een stukje van de ijscake! 
Ochtend: Ijscake maken. 
Middag: filmmiddag met popcorn. 

 
Vrijdag 6 augustus 
Als je op vakantie bent in een vakantiehuisje maak je vaak ook leuke uitstapjes! Vandaag doen we 
net alsof dat we naar avifauna gaan, avifauna komt namelijk naar ons toe! In de ochtend knutselen 
we onze eigen vogels en in de middag krijgen wij bezoek van echte tropische vogels zoals een ara! 
Ochtend: Knutsel je eigen vogel. 
Middag: Bezoek van echte tropische vogels zoals de Ara. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
Week 4 
 
Maandag 9 augustus 
We beginnen de dag met het maken van iets gezelligs voor in het vakantiehuisje! We gaan 
bloempotjes versieren! In de middag maken we samen een lekkere couscous salade. 
Ochtend: Bloempotjes versieren. 
Middag: Couscous salade maken.  
 
Dinsdag 10 augustus 
We beginnen de dag met het maken van een eigen broche van krimpfolie! Een broche is een mooi 
sieraad die je op je shirt vast kan spelden! In de middag worden we lekker nat tijdens een potjes 
sponzentrefbal! 
Ochend: Broche maken van krimpfolie. 
Middag: Sponzentrefbal. 
 
Woensdag 11 augustus 
Heb jij weleens van Naturalis gehoord? Hier kan je een bezoekje brengen 
aan bijvoorbeeld Dinosaurus Trix! een T-rex! De botten van deze dino 
heten eigenlijk fossielen en zijn opgegraven door archeologen. Vandaag 
kan jij als een echte archeoloog je eigen fossielen zoeken op de bso! In de 
middag versier je een zakje waarin je jouw fossielen kan bewaren! 
Ochtend: Fossielen zoeken. 
Middag: Bewaarzakje versieren.  
 
Donderdag 12 augustus 
Kleding maken is leuk! Vandaag gaan we een T-shirt versieren door middel van de tie-die techniek! 
Door deze verftechniek krijg je mooie shirts met allemaal kleuren door elkaar heen! In de middag 
wanen we ons in Italië en gaan we lekker pizza bakken als een echte pizzabakker! 
Ochtend: T-shirt versieren met tie die. 
Middag: Pizza bakken. 

 
Vrijdag 13 augustus 
Als het lekker weer is op vakantie is het natuurlijk leuk om lekker te gaan picknicken! In de 
ochtend maken we daarom vandaag onze eigen picknickhapjes! En in de middag gaan we naar het 
park om hier lekker te picknicken en te spelen! 
Ochtend: Picknickhapjes maken. 
Middag: Naar het park, picknicken en spelen. 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
Week 5 
 
Maandag 16 augustus 
Deze week zijn we aangekomen in hotel Baarnhoeve. De sleutel van de hotelkamer ziet er helaas 
nog een beetje saai uit! Maak daarom vandaag je eigen sleutelhanger voor aan de sleutel! In de 
middag gaan wij de keuken in en maken wij Gazpaccio. Dit is een ijskoude Italiaanse soep! 
Ochtend: Sleutelhanger maken. 
Middag: Gazpaccio maken. 
 
Dinsdag 17 augustus 
We beginnen de dag lekker met water! Buiten gaan we aan de slag met verschillende 
waterspelletjes. In de middag maken we ons eigen glas in lood. Glas in lood kan je vaak 
herkennen aan verschillende soorten raampjes die aan elkaar vast zitten met een soort zwart 
ijzer.  
Ochtend: Waterspelletjes. 
Middag: Eigen glas in lood maken. 
 
Woensdag 18 augustus 
In een hotel heb je vaak een lopend buffet in het restaurant. Dit betekent dat 
er verschillende gerechten staan en je zelf kan kiezen wat en hoeveel je 
hiervan op je bord schept als avondeten! Vandaag maken we ons eigen 
lopend buffet en eten dit ook op! In de middag doen we waterspelletjes. 
Ochtend: Lopend buffet maken en eten. 
Middag: Waterspelletjes.  
 
Donderdag 19 augustus 
Als we naar het strand gaan is het wel handig om een tas te hebben waar je zonnebrand en 
handdoek in kan! Vandaag gaan we daarom onze eigen strandtas versieren! In de middag gaan 
we helemaal los bij de kinderdisco! 
Ochtend: Strandtas versieren. 
Middag: Kinderdisco. 

 
Vrijdag 20 augustus 
In een hotel kan je je vaak helemaal laten verwennen in de welness of spa! Vandaag hebben we 
een lekkere welnessdag! Laat je verwennen met maskertjes en voetenbadjes en laat je nagels 
bijvoorbeeld mooi maken met nagellak! 
Ochtend en middag: Welnessdag. 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
Week 6 
 
Maandag 23 augustus 
In de ochtend gaan we lekker in de keuken aan de slag om een verfrissende bowl te maken! In de 
middag gaan we lekker naar de waterspeeltuin.  
Ochtend: Bowl maken. 
Middag: Waterspeeltuin 
 
Dinsdag 24 augustus 
In een hotel kan je je vaak helemaal laten verwennen en mooi laten maken in de welness of spa! 
Vandaag hebben we een beauty dag! Laat je verwennen met maskertjes en en laat je nagels 
bijvoorbeeld mooi maken met nagellak! Of laat je haar doen met gekleurde gel! In de middag 
krijgen we een yoga les dus doe makkelijk zittende kleding aan! 
Ochtend: Beauty dag 
Middag: Yogales. 
 
Woensdag 25 augustus 
Vandaag maken we er een feestje van! Je kan vandaag namelijk mee doen aan de 
mini playbackshow! In de ochtend heb je genoeg tijd om jouw playbacknummer 
te oefenen en in de middag mag je jouw playbackkunsten aan iedereen laten 
zien! 
Ochtend: Oefenen voor de mini playbackshow. 
Middag: Mini playbackshow.  
 
Donderdag 26 augustus 
We beginnen de ochtend met het maken van een mooi schilderij met schelpen. 
In de middag gaan we slingers maken om de ruimte versieren omdat het bijna de laatste dag van 
de vakantie is.  
Ochtend: Schilderij maken met schelpen. 
Middag: Slingers maken. 
 
Vrijdag 27 augustus 
Vandaag is alweer de laatste dag van de vakantie! We vieren daarom een feestje! Ga met jouw 
strippenkaart langs alle activiteiten! Laat je bijvoorbeeld schminken, haal een portie popcorn en 
doe mee met leuke spellen! 
Ochtend en middag: feestdag! (laat je schminken, eet een portie popcorn en spelletjes). 

 
 


