
 

 

Hollandse weken bij Vakantieopvang Holy 
                               Groep Paars 
 
Het is alweer tijd voor de meivakantie! 
Deze vakantie zal ik het teken staan van Holland! Tijdens deze vakantie gaan we 
allemaal activiteiten doen die te maken hebben met Holland! Zo gaan we bijvoorbeeld 
Oud Hollandse spelletjes doen, stamppot maken, molens knutselen, bloempotten 
beschilderen, haring proeven, naar de Boerderij en nog veel meer! 
Kom jij ook de Hollandse weken met ons vieren in de meivakantie? 
  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vakantieopvang Holy vindt plaats bij 

• Baarnhoeve 4 in Vlaardingen 
 
Het telefoonnummer dat groep geel deze vakantie gebruikt is: 

• 0614876815 
De woensdagen en vrijdagen voegen wij de groepen samen. 
 
Het vakantieprogramma kan door verschillende omstandigheden wijzigen maar mocht 
dat zo zijn dan 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 gezellige en leuke meivakantie 
van! 



 

 

Week 1 
 
Maandag 22 april 
Vandaag is het tweede paasdag. Alle locaties van Un1ek zijn gesloten. 
 
Dinsdag 23 april 
Vandaag staat in het teken van ‘’hoe overleef ik het klauterwoud’’. We brengen een 
bezoekje aan het klauterwoud en gaan kijken hoe we in de natuur kunnen overleven. 
Wat is er allemaal te maken van de dingen die je kan vinden in de natuur?  
Ochtend & middag: Hoe overleef ik het klauterwoud. 
Meenemen: fiets, rugtas, lege broodtrommel en 
eventueel bidon. 

 

Woensdag 24 april 
Wist je dat haring een typisch Hollandse vis is? 
Nederlandse mensen zijn gek op haring! Vlaardingers 
worden zelfs haringkoppen genoemd! Vandaag gaan we 
haring kopen bij de viswinkel en lekker proeven! In de 
middag maken we zelf Delfsblauwe tegels. Delfsblauw 
kon je vroegen vinden op allerlei dingen zoals tegeltjes en servies. Meestal werden hier 
dan molens, klompen of bloemen op geschilderd. 
Ochtend: Haring kopen en proeven. 
Middag:  Delfsblauwe tegel maken. 

 
Donderdag 25 april 
Vandaag gaan we lekker actief aan de slag! We gaan op de fiets naar de Sport outdoor 
BSO bij Polderpoort. Zij hebben weer een leuk programma voor 
ons bedacht!  
Ochtend & middag: sport en outdoor BSO. 
Meenemen: fiets, rugtas, lege broodtrommel en eventueel 
bidon.  
 
Vrijdag 26 april 
Vandaag gaan we lekker klimmen, klauteren en spelen bij Fort 
Drakenstijn. Ook is hier een kinderboerderij waar we ook een 
bezoekje aan zullen brengen. We nemen onze lunch lekker mee zodat we kunnen 
picknicken. 
Ochtend & middag: Fort Drakenstijn 



 

 

Week 2 
 
Maandag 29 april 
Ben jij klaar voor een potje bowlen? Vandaag gaan we met de busjes naar Atoll om een 
potje te bowlen.  
Ochtend & middag: Bowlen. 

 

Dinsdag 30 april 
Vandaag gaan we een bloempot beschilderen en hier 
tulpenbollen in planten! Deze kan je aan het einde van 
de dag mee naar huis nemen en leuk neerzetten. In de 
middag spelen we oud Hollandse spelletjes zoals sjoelen, 
klompendans en kaasspel.  
Ochtend: Bloempot beschilderen. 
Middag: oud Hollandse spelletjes. 
 
Woensdag 1 mei 
Vandaag houden we een spelletjes dag! Heb jij een leuk gezelschapsspelletje thuis en 
wil je die graag bij de vakantieopvang spelen dan mag je deze meenemen! Ook gaan we 
zelf oven frietjes maken en lekker opeten! 
Ochtend: Spelletjes spelen. 
Middag: Oven frietjes maken. 
 
Donderdag 2 mei 
Het wordt weer lekkerder weer buiten! Perfect om lekker te 
gaan zwemmen! Vandaag gaan we op de fiets naar het 
zwembad om daar  te zwemmen! 
Ochtend & middag: zwemmen. 
Meenemen: fiets, zwemkleding, rugzak, lege 
broodtrommel en eventueel een bidon. 

 

Vrijdag 3 mei 
Vandaag brengen we een bezoek aan de bouwspeelplaats. Hier 
kan je met hout van alles bouwen. Wie weet bouw jij wel je 
eigen molen. Als het lekker weer is gaan we hier ook  picknicken! 
Ochtend & middag: Bouwspeelplaats. 
 


