
 

 

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

De mei vakantie van maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei is; 

• Het thema van de vakantie is: Dieren groot en klein! 

• 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 moet u zelf 

aangeven in het ouderportaal van Un1ek; 

• Wij in het programma i.v.m. activiteiten vermelden hoe laat uw kind aanwezig 

moet zijn op locatie en wanneer wij weer terug zijn op locatie; 

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

• Uw kind iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje mee moet 

nemen. Ook als dit niet vermeld staat op het programma! 

• Er soms op het programma staat dat 7+ kinderen hun fiets mee moeten 

nemen, en indien kinderen geen fiets bij zich hebben, zij helaas niet kunnen 

deelnemen aan de fiets activiteiten; 

• Wij alleen maar kinderen meenemen tijdens zwemactiviteiten als zij in het 

bezit zijn van tenminste een A-diploma; 

• U ruildagen, flexibele opvang dagen en extra opvang dagen in kunt dienen in 

het ouderportaal, u krijgt minimaal 10 werkdagen van tevoren een 

terugkoppeling of dit wel/niet akkoord is; 

• Wij water/thee en gezonde snacks als tussendoortje aanbieden aan de 

kinderen; 

• De Vakantieopvang op IKC De Bavinck is van 07:00 tot 18:30 op maandag, 
dinsdag,woensdag,donderdag en vrijdag! 

 



 

 

Vakantie opvang: BSO De Bavinck 
Thema: Dieren groot en klein! 
Periode: 22 april – 26 april  
Mobiel: 0611038340 
 

 
Deze vakantie staat in het teken van Dieren groot 

en klein. Wist jij dat vlinders proeven met hun 
poten? En dat dolfijnen elkaar roepen bij hun 

naam? 
Deze vakantie staat in het teken van dieren groot 

en klein. We gaan op paashazenjacht en de natuur 
in om wilde dieren te zoeken.   

Kom jij ook?! 
 

 
Maandag 22 april   
Het is vandaag 2e Paasdag. Wij zijn GESLOTEN!  
 
Dinsdag 23 april 
Wij gaan vandaag op paashazenjacht in de Broekpolder! Wij zullen 
hier rond half 11 naar toe gaan. Na de paashazenjacht springen wij het 
Klauterwoud in .  
Om 15:00 uur zijn wij weer terug op de BSO. Doe vandaag dichte schoenen 
aan.  
 

 
Woensdag 24 april 
Vandaag gaan wij naar Fort Drakensteijn. Daar gaan wij dieren 
knuffelen en spelen in de speeltuin. Wij  vertrekken om 10:30 uur met 
het UN1EK - busje en zijn rond 15:30 uur weer terug op de BSO. 
 
 
Donderdag 25 april 
Vandaag veranderen we de BSO in een dierenverblijf. In welk dier 
verander jij? We gaan in de ochtend maskers maken en in de middag 
spellen we allerlei leuke dieren spelletjes. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Vrijdag 26 april 
In de natuur leven veel dieren die je normaal niet ziet. Wij gaan vandaag met 
een gids op zoek naar dieren. Trek 
vandaag je wandelschoenen aan. 
 
 

 
 
Maandag 29 april 
Vogels lusten graag 
brood, geitjes graag 
sla en de schapen 
graag groente.  
Vandaag gaan we de boerderij dieren eten geven in het Hof. 
Daarna gaan we lekker picknicken in het gras en spelen in  

                            de speeltuin.                
 
 
 
Dinsdag 30 april 
Heb je wel eens een geitje melk gegeven of op een pony 
gezeten? Vandaag gaan we naar boerderij Geertje in 
Zoeterwoude. Hier gaan we allerlei leuke dingen doen met 
de dieren. Het UN1EK-busje haalt ons op om 09:45 uur. Wij 
zullen rond 4 uur weer terug zijn. 
 
Woensdag 1 mei 
De dieren gaan zich op onze handen toveren. Vandaag 
maken we super leuke handpoppen die je echt kan 
gebruiken! In de middag gaan wij ontdekken hoe dieren een 
pretpark gaan maken. Wij gaan naar de film: WonderPark!  
 
Donderdag 2 mei 
De dieren zijn door de school gekropen en hebben sporen 
achter gelaten. Weet jij alle vragen te beantwoorden? In de 
ochtend gaan we lekkere koekjes bakken en in de middag 
gaan wij de sporen van de dieren onderzoeken. 
 

 
Vrijdag 3 mei 
In de tuin leven heel veel beestjes die je met 
het blote oog niet ziet. Vandaag veranderen 
jullie in een speurhond en gaan wij kijken 
welke beestjes er te vinden zijn. 


