
 
 
 
 
 
Locatie: Vakantie opvang West  
Mobiel: 06-50596311  
Datum: 22 april t/m 3 mei 2019 
Thema: Doe mee, red de zee! 

 

 

Het thema van de meivakantie is: Doe mee, red de zee!   
In de meivakantie nemen we jullie mee naar buiten, op avontuur naar alles wat de zee ons te bieden 

heeft. Hierbij kan je denken aan al het plastic dat jaarlijks aanspoelt op het strand.   
Wat we hiermee gaan doen? Dat ontdek je in deze vakantie.  

  
LET OP: Iedere dag gaan wij naar buiten als het weer het toelaat. Zorg ervoor dat uw kind laarzen 

(schoenen) en kleding bij zich heeft die vies mag worden.  
  

  
Maandag 22 april  
LET OP; WIJ ZIJN VANDAAG GESLOTEN  
Vandaag is het tweede paasdag en zijn wij een dagje gesloten. Morgen zijn jullie weer van harte 
welkom! Geniet van jullie paasdagen.   
 

Dinsdag 23 april 
 

Vandaag gaan we de hele dag met elkaar naar het strand. We gaan daar kijken 
welk afval er allemaal aanspoelt. Dit wordt ook wel strandjutten genoemd. De 
kinderen van 7+ zullen op de fiets gaan. De kinderen tot en met 6 jaar gaan met 

het busje. In verband met het vertrek naar het strand wordt je om 
09.30 uur verwacht op locatie. Tussen de middag zullen we met elkaar 

lunchen op het strand. Misschien is er ook wel tijd voor een zeehondenrace, wat 
dat is zien jullie op het strand.  
  

 
Woensdag 24 april   
  
Vandaag gaan we van lege flessen echte flessen monsters maken. 
Weet jij hoeveel lege flessen plastic jaarlijks aanspoelen op het 
strand? De flessen gaan we beplakken met allerlei knutselmateriaal.   
 
 

Donderdag 25 april  
 

Vandaag gaan de kinderen van 7+ sporten op de polderpoort, neem je 
sportkleding en je fiets mee, want we gaan hiernaar toe op de fiets.  

De kinderen van 4 t/m 6 jaar gaan vliegers maken. Welke vlieger komt het 
hoogst?!   

 
 

Vrijdag 26 april   
  
In de ochtend gaan we met elkaar allemaal proefjes doen die te maken 
hebben met water.   
In de middag gaan we een echte proeverij houden. Weet jij blind te 
raden wat jij proeft? We doen dit met een blinddoek, zodat je helemaal 
niet ziet wat je eet. Wie raad de meeste goede antwoorden?  
Ook gaan we gezonde traktaties maken. Wie doet ermee? 
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Maandag 29 april 
Met de jongste kinderen 4 t/m 6 jaar gaan wij lopend naar de polder 
om daar (drijvend) afval te zoeken. Dit doen we met behulp van 
afvalgrijpers en schepnetjes. Mocht je een schepnetje hebben, neem 
deze dan mee. In de middag gaan we met al dat afval de leukste 
dingen knutselen. Weet jij al wat je gaat maken?  
De kinderen van 7+ gaan vandaag een fietsspeurtocht doen, 
georganiseerd door sport BSO de Polderpoort.  

Let op, je fiets mee nemen is vandaag dus heel belangrijk 
 

Dinsdag 30 april  
 

Weet jij wat kwallen zijn? Vandaag gaan we deze beestjes maken van plastic afval.   
Hoe ziet een kwal er uit? Wat eet een kwal? En wat doet een kwal? Na vandaag weet je   

alles over kwallen. We gaan ook vissen maken van plastic doppen. Zo maken we een echte  
              onderwater wereld.  

Met de kinderen van 7+ zullen wij gaan zwemmen bij zwembad de Dol-fijn in Maassluis. 

We vertrekken om 10.00 uur vanaf de locatie. Vergeet je zwemkleding 
en je fiets niet. Tip: denk ook aan: een badlaken en handdoek.  

 
 
Woensdag 1 mei  
Vandaag gaan we met elkaar naar Sealife in Scheveningen.  

We vertrekken om 09.30 uur en worden opgehaald en 

gebracht door de busjes. Het is dus belangrijk dat je op tijd bent. 
Weet jij wat Sealife is? Als we klaar zijn met ons bezoekje 
bij Sealife en er is nog tijd dan gaan we ook nog even het strand van 
Scheveningen op om te kijken wat daar allemaal te vinden is.   

 
 
Donderdag 2 mei  
 
Vandaag gaan de kinderen van 4 t/m 6 jaar lopend naar sport BSO de 
polderpoort, daar wordt een sportief en uitdagend programma aangeboden. We 
gaan hier lopend naar toe op de terugweg worden we opgehaald door de busjes. 
De kinderen van 7+ gaan in de ochtend het plastic soep programma volgen en ‘s 
middags een groot kunstwerk maken van gevonden afval. De kunstwerken 
hangen we op voor in de school de kinderen van de schakel maken een 
kunstwerk voor op hun eigen school. Zo kan iedereen van het kunstwerk 
genieten op zijn eigen locatie!   

 
Vrijdag 3 mei  
Vandaag gaan we met elkaar een zeedieren-afval quiz met spelen. Hoeveel weet 
jij van de zee? En welke vissen zwemmen er allemaal rond? Ben jij een echte zee-
fan? Dan kan jij vast een hoop goede antwoorden geven.  Als de quiz is afgelopen, 
gaan we met elkaar zee dieren maken van plastic bordjes. Wie maakt de mooiste 
vis van de zee?   
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WIST U DAT…..  
  
  

▪ De mei vakantie van 22 april tot en met 3 mei is.   
  

▪ Het thema Doe mee red de zee…. is  

  
▪ Uw kind voor 09.30 uur aanwezig moet zijn op de vakantieopvang in verband met het 

programma.   
  

▪ Wij in het programma duidelijk aangeven wanneer wij een uitstapje hebben hoe laat 
wij vertrekken.   

  
▪ De kinderen iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje moeten meenemen, 

ook als dit niet in het programma vermeld staat.   
  

▪ De kinderen door de buitenactiviteiten vies kunnen worden. TIP geeft kleding mee 
wat vies mag worden, kaplaarzen (schoenen) en eventueel regenkleding.   

  
▪ Er soms op het programma staat dat kinderen hun fiets mee moeten nemen en 

indien kinderen geen fiets bij zich hebben, zij helaas niet kunnen deelnemen aan de 
fiets activiteiten.   

 
▪ In overleg met de medewerkers er mogelijkheden zijn om de fiets van uw kind al een 
dag of enkele dagen eerder te brengen naar de locatie Prins Willem Alexander. Wellicht 

scheelt u dit een hoop organisatie op de dag van het fiets uitje. 
  

▪ Wij water/thee en gezonde snacks als tussendoortjes aanbieden aan de kinderen.   
  

▪ Wij zo snel mogelijk willen weten of uw kind naar de vakantieopvang komt. U kunt 
hiervoor het ouderportaal gebruiken.   

  
▪ U uw kind moet afmelden via het ouderportaal.  

  
▪ Ruildagen en extra opvang dagen in kan dienen in het ouderportaal, u krijgt minimaal 

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

▪ De vakantieopvang west bestaat uit de volgende locatie:   
Kindcentrum Prins Willem Alexander   

BSO de Schakel  
 


