
 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij streven ernaar ons te houden aan het geplande programma. Het kan echter zo 
zijn dat er door omstandigheden en met het oog op veiligheid en welzijn, zoals 
actuele weersomstandigheden, gebeurtenissen en behoeften vanuit de kinderen, 
afgeweken wordt van het programma. Houdt u hier rekening mee! Wij zien jullie 
graag in de meivakantie! 
 
Groetjes, 
Annemarie, Mizgin, Mireille en Marije 
 
 
Adres: 
IKC de Regenboog 
Zwaluwstraat 15  
3145 NG Maassluis 
 
Aanmelden/afmelden 
 
 

 
 
 
 Aanmelden/afmelden 
 alleen mogelijk via KindPlanner! 
  

 
Hoe zijn wij bereikbaar? 
 
Mobiel Regenboog: 06 52 36 05 45 
IKC de Regenboog: 010 – 59 14 791 
Whatsappen is ook mogelijk. 

 

  

https://un1ek.kindplanner.nl/#/login
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi55e3a75_hAhXCJlAKHZWPBg0QjRx6BAgBEAU&url=http://appshopper.com/utilities/kindplanner&psig=AOvVaw0gbDGtAtLWzeqExz68wQlR&ust=1553691953000974


 

 

Maandag 22 april 
Vandaag zijn wij gesloten i.v.m. 2e Paasdag! 
 

Dinsdag 23 april 
Na de gezellige paasdagen gaan wij op de BSO nog even door met zoete activiteiten. 
We gaan cupcakes versieren en maken het gezellig op onze eigen High Tea!  
 
Dresscode: ROZE! 
 

Woensdag 24 april 
Vandaag zijn wij gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO het Balkon. 
 

Donderdag 25 april 
Vandaag staat de kleur oranje centraal op de BSO. Koningsdag is er weer bijna en 
daarom houden wij vandaag de Koningsspelen. We gaan verschillende  
(Oud-Hollandse) spellen spelen. Ook hebben wij gezorgd voor typisch 
Hollandse producten, durf jij deze te proeven? Misschien zelfs wel met een 
blinddoek op? 
 
Dresscode: ORANJE! 
 
 

Vrijdag 26 april 
Bij de kleur geel denken wij aan de zon! Op welke manier kan je het beste genieten 
van de zon? Juist, in de speeltuin in Hoek van Holland!  
 
Dresscode: GEEL 
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Maandag 29 april  
Vandaag gaan wij met het busje naar de Karperhoeve. We gaan vuur maken en een 
ritje op een pony! Heerlijk een dag in de natuur ☺  
 
Dresscode: GROEN! 
 
 

Dinsdag 30 april 
Vandaag is de kleur blauw aan de beurt. Bij de kleur blauw denken wij toch aan een 
strakblauwe lucht en heerlijk vertoeven op een handdoek in het gras of gezellig 
spelen in de speeltuin. Vandaag wandelen wij richting de Waterweg/Avonturis. 
 
Dresscode: BLAUW!   
 
 

Woensdag 1 mei 
Vandaag zijn wij gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO het Balkon. 
 
 

Donderdag 2 mei 
Vandaag is roooooood. De kleur van jouw auto! Van 
jouw auto? Hiermee bedoelen wij natuurlijk de 
brandweer auto!  
 
Dresscode: ROOD! 
 
 

Vrijdag 3 mei 
Alle kleuren van de Regenboog! 
Op deze laatste dag van de vakantie staan alle kleuren van de Regenboog centraal. 
Daarom maken we er met zijn allen een gezellig feest van in allerlei verschillende 
kleuren! 
 
Dresscode: REGENBOOG 
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