
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn vrij!! 
 
 
 
Maandag 22 juli: Vandaag een spetterend begin van de vakantie. Voor de  
   jongste kinderen is dit in de waterspeeltuin in Hoek van  
   Holland!!  

Met de kinderen die een zwemdiploma A of hoger hebben, 
rijden we door naar het buitenzwembad in Hoek van Holland en 
kijken wij wie de hoogste bommetjes kan maken. 

 
Kom je vandaag naar de BSO, dan moet je via Kind Planner zijn aangemeld. 

Voor dit uitje wordt vervoer geregeld en/of zijn kaartjes gekocht. Kinderen die later 
dan 1 week voor aanvang van het uitje worden aangemeld, kunnen in principe niet 
meer mee op dit uitstapje. Zij zullen, bij voldoende leidsters, op locatie worden 
opgevangen en hier een andere activiteit aangeboden krijgen. 

Meenemen:  Rugzak, bidon, lege broodblik, en natuurlijk je zwemkleding en 
handdoek. 

 
 
Dinsdag 23 juli: Zon, bloemenkransen, palmbomen en kindercocktails. Wij 

hebben vandaag een tropische dag die in teken staan van 
Hawaï.  Wij gaan van alles maken en doen, zodat je het gevoel 
gaat krijgen dat je ook echt op Hawaï bent. 

 
 
Woensdag 24 juli: Als je op vakantie bent, ga je vaak lekker uit eten.  

 Wij gaan vandaag ook allemaal lekkere hapjes maken voor een 
high tea. Deze lekkernijen moeten natuurlijk wel op  een mooi 
etagère komen, ook deze zullen wij zelf maken.  
Rond 4 uur gaan wij aan een mooi gedekte tafel genieten van 
 ons zelfgemaakte high tea. Natuurlijk hebben wij genoeg zodat 
de ouders na een dag hard werken ook even binnen kunnen 
komen om iets van onze tafel te proeven. 

 
Meenemen:   eventueel een kookschort. Mocht u nog oud servies hebben 

wat “weg” kan willen wij deze graag gebruiken. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Donderdag 25 juli:   Wij wandelen vandaag met alle kinderen naar Het Hof. Hier 

gaan wij lekker picknicken en spelen in de speeltuin.  Kinderen 
die skates een stuntstep én beschermers hebben mogen (als 
ouders dat goed vinden) ook naar de skatebaan. Toon de 
leidsters van de BSO jouw mooiste kunsten.  

 
 
Meenemen:  Rugzak, lege broodblik en bidon/flesje, beschermers, skates 

of step voor de kinderen dit dit willen en mogen, 
 
 
Vrijdag 26 juli: Wij hebben vandaag een kunstzinnige dag. Wij brengen een 

bezoek aan atelier de Duig. Na dit bezoek gaan wij zelf aan de 
slag om een  mooi schilderij te maken. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Maandag 29 juli: Trek vandaag makkelijke kleding aan. Met mooi is het handig 

 wat droogs mee te nemen.  
  Vandaag houden wij namelijk een zeskamp! Omdat wij ons veel 

gaan inspannen vandaag, gaan wij ook zelfgemaakte macaroni 
eten om onze energie op te krikken. 

 
 
Dinsdag 30 juli: Wij gaan vandaag naar het Annie MG Schmidt park. 
  Dit is voor een groot gedeelte een natuurspeeltuin waar je vies 

 kan worden. Houd rekening met kleding en schoenen.  
 

Kom je vandaag naar de BSO, dan moet je via Kind Planner zijn aangemeld. 

Voor dit uitje wordt vervoer geregeld en/of zijn kaartjes gekocht. Kinderen die later 
dan 1 week voor aanvang van het uitje worden aangemeld, kunnen in principe niet 
meer mee op dit uitstapje. Zij zullen, bij voldoende leidsters, op locatie worden 
opgevangen en hier een andere activiteit aangeboden krijgen. 

Meenemen:  Rugzak, bidon/flesje, lege broodblik, handdoek en extra setje 
kleding.  

 
 
Woensdag 31 juli:  Trek vandaag makkelijk zittende kleren aan. Wij krijgen een 

workshop zelfverdediging. Ook gaan wij in de middag de rest 
van onze zintuigen op de proef stellen. Wij gaan voel- en 
proefspellen doen.  
 

 
Donderdag 1 aug:  Vandaag zijn wij toerist in eigen stad.  Wij gaan oud  Vlaardingen 

beleven in het Vlaardings museum, wandelen wij langs de haven 
en zoeken wij een leuke speeltuin op  in de buurt. 
 

 
Vrijdag 2 aug: Unicorns, verre reizen, superhelden......waar droom jij van? 
  Wij gaan onze eigen dromenvangers maken vandaag, zodat wij 

 deze dromen nog lang vast kunnen houden. 
    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Maandag 5 aug: Onze collega's van de Polderpoort  hebben vandaag weer een 

 leuke en sportieve dag voor ons georganiseerd op hun locatie.. 
 Trek je sportkleding aan en goede schoenen. 

 
Meenemen:  Rugzakje, bidon/flesje, legen broodblik. 
  Kinderen vanaf groep 3 graag hun fiets mee. Wij gaan fietsen. 
 
Dinsdag 6 aug: Kinderen die een zwemdiploma hebben gaan vandaag lekker 

 zwemmen in de Kulk. Kinderen zonder diploma hebben 
vandaag een dag vol waterpret op locatie. Wij hebben allerlei 
 waterspelletjes, maar ook chillen in een badje kan ook. Kortom 
 een heerlijke vakantiedag voor iedereen.  

 
Kom je vandaag naar de BSO, dan moet je via Kind Planner zijn aangemeld. 

Voor dit uitje wordt vervoer geregeld en/of zijn kaartjes gekocht. Kinderen die later 
dan 1 week voor aanvang van het uitje worden aangemeld, kunnen in principe niet 
meer mee op dit uitstapje. Zij zullen, bij voldoende leidsters, op locatie worden 
opgevangen en hier een andere activiteit aangeboden krijgen. 

Meenemen:  Voor alle kinderen zwemkleding en een handdoek.  
Kinderen die naar de Kulk gaan ook een rugzak, bidon/flesje 
en lege broodblik.  

 Kinderen die op locatie blijven mogen zelf ook hun 
waterspeelgoed meenemen. 

 
 
Woensdag 7 aug: Na een dag zelf als vis te hebben gespeeld, gaan wij nu een 

 kijkje nemen in de onderwaterwereld. Wij gaan vandaag naar 
Sealife in Scheveningen. 

  
Kom je vandaag naar de BSO, dan moet je via Kind Planner zijn aangemeld. 

Voor dit uitje wordt vervoer geregeld en/of zijn kaartjes gekocht. Kinderen die later 
dan 1 week voor aanvang van het uitje worden aangemeld, kunnen in principe niet 
meer mee op dit uitstapje. Zij zullen, bij voldoende leidsters, op locatie worden 
opgevangen en hier een andere activiteit aangeboden krijgen. 

Meenemen:  Rugzak,bidon/flesje, lege broodblik 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Donderdag 8 aug:  Vandaag doen wij net of wij op vakantie zijn in de jungle. 
  Wij gaan op survival tocht! Kan jij over een touw de overkant 

van de rivier bereiken? Van liaan naar liaan slingeren? 
  Voor de oudste kinderen vanaf groep 3 gaan wij naar het  

 Klauterwoud lopen om onze survivalskills te oefenen, voor de 
 jongste kleuters zetten wij een survival route uit op ons plein en 
 tussen de bosjes daar. 

  
Meenemen:  rugzakje, bidon/flesje en lege broodblik als je mee loopt naar 

het klauterwoud. 
 !let op! Graag oude kleding aan en schone kleding meegeven. 
 
 
Vrijdag  9 aug: Wij hebben vandaag een speurtocht, en  niet zomaar een  

 speurtocht, maar een gps speurtocht. Dit betekend dat wij met 
 elkaar gaan zoeken naar bepaalde punten in de wijk om te 
kijken wat daar verstopt zit. Omdat je van al dat wandelen 
enorme trek krijgt, maken wij vandaag ook onze eigen pizza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maandag: 12 aug: Wij gaan vandaag het voetballeven in. Wij zullen gaan trainen 

 als een echte profvoetballer. Ook proberen wij onze eigen 
 lipbalsem te maken, voor jezelf of misschien wel een leuk  
 cadeau voor je moeder. Wij maken van 1 tafel ook een  
 beautysalon voor onze voetbalvrouwen om zich daar mooi op 
te laten maken en hun haren te laten doen. 

 
 
Dinsdag 13 aug:  Wij gaan vandaag naar de waterspeeltuin. Dus neem je  

 badkleding en handdoek maar mee, wij gaan spetteren. 
  De kinderen met zwemdiploma A of hoger, gaan op de fiets 

naar zwembad Dolfijn. Na vorige week in de Kulk te hebben 
 gezwommen, fietsen wij nu naar onze “buren'' in Maassluis. 
 Welk zwembad vind jij leuker? En waarom? Wij gaan eens  
 kritisch kijken naar de verschillen en maken een tips en tops 
 tussen deze twee zwembaden. 

  
Kom je vandaag naar de BSO, dan moet je via Kind Planner zijn aangemeld. 

Voor dit uitje wordt vervoer geregeld en/of zijn kaartjes gekocht. Kinderen die later 
dan 1 week voor aanvang van het uitje worden aangemeld, kunnen in principe niet 
meer mee op dit uitstapje. Zij zullen, bij voldoende leidsters, op locatie worden 
opgevangen en hier een andere activiteit aangeboden krijgen. 

Meenemen:  zwemkleding, handdoek, rugzak, bidon/flesje, leeg broodblik. 
  Kinderen met diploma gaan fietsen, dus vergeet je fiets niet. 
 
 
Woensdag 14 aug: Even een dagje niks moeten. Vandaag houden wij een 

 pyjamadag. Je mag in je mooiste pyjama of onesie naar de BSO 
 komen. Voor de lunch maken wij lekkere worstenbroodjes deze 
 ochtend. In de middag gaan wij popcorn maken en kijken wij op 
 een groot scherm een leuke film. Even een dag lekker zen. 

 
Meenemen:  setje kleding voor als wij naar buiten gaan of als je je pyjama 

uit wilt. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Donderdag 15 aug:  Vandaag gaan wij in 2 groepen weg. 
  Kinderen die afgelopen schooljaar in de groepen 1/2 en 3 zaten 

 gaan naar het Maritiem museum.  
  Kinderen die afgelopen schooljaar in cluster 4/5 en 6/7 zaten 

 gaan naar Het oorlog en verzetsmuseum. 
 
Kom je vandaag naar de BSO, dan moet je via Kind Planner zijn aangemeld. 

Voor dit uitje wordt vervoer geregeld en/of zijn kaartjes gekocht. Kinderen die later 
dan 1 week voor aanvang van het uitje worden aangemeld, kunnen in principe niet 
meer mee op dit uitstapje. Zij zullen, bij voldoende leidsters, op locatie worden 
opgevangen en hier een andere activiteit aangeboden krijgen. 

Meenemen:  rugzak, bidon/flesje, leeg broodblik. 
 
  
Vrijdag 16 aug: Wij krijgen vandaag een rondleiding bij de brandweer. Om te 

 laten voelen dat het richten en blussen nog niet zomaar wat is, 
 gaan wij, als wij terug komen, oefenen met het gericht schieten. 
 Dit doen wij door middel van wc papier schieten, 
flessenvoetbal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Maandag 19 aug: Als je op vakantie bent in het buitenland, kom je soms wel eens 

 bijzondere dieren tegen. Wij gaan vandaag naar de Blue Lagoon  
 om mee te weten te komen over deze exoten. Ook gaan wij zelf 
 de natuur in. Dit doen wij bij de natuurspeeltuin Avonturis in 
 Maassluis. 

 

Kom je vandaag naar de BSO, dan moet je via Kind Planner zijn aangemeld. 

Voor dit uitje wordt vervoer geregeld en/of zijn kaartjes gekocht. Kinderen die later 
dan 1 week voor aanvang van het uitje worden aangemeld, kunnen in principe niet 
meer mee op dit uitstapje. Zij zullen, bij voldoende leidsters, op locatie worden 
opgevangen en hier een andere activiteit aangeboden krijgen. 

Meenemen:  Rugzak, bidon/flesje en een leeg broodblik 
 
 
Dinsdag 20 aug:  Kinderen vanaf groep 3 gaan vandaag op de fiets naar de  

 bouwspeelplaats. Daar gaan wij lekker aan de slag om zelf  
 hutten te timmeren en kunnen wij een rondje maken met de 
 waterfiets. Bij warm weer staan daar ook zwembadjes, dus  
 neem dan een handdoek mee en extra (zwem)kleding. 

 
  Voor de jongste hebben wij oud Hollandse spellen op het  

 programma staan.  Zaklopen, spijkerpoepen, koekhappen en 
nog veel meer.  Neem  met mooi weer ook zwemkleding mee en 
een handdoek mee. Wij zorgen tussendoor bij warm weer altijd 
voor leuke verkoeling buiten. 

 
Meenemen:  kinderen die op de fiets meegaan naar de bouwspeelplaats, 

moeten ook een rugzak, bidon/flesje en leeg broodblik 
meenemen. 

 
 
Woensdag 21 aug: Bij elke vakantie hoort een muziekfeest. Vandaag gaan wij zelf 

onze instrumenten maken. Nadat wij deze mooi hebben 
versierd en alles is gedroogd geven wij hiermee een leuk concert 
bij de HEDO met ons zelfgemaakte instrumenten.  
Tijdens het drogen zitten wij natuurlijk niet stil. Wij gaan dansen 
 a.d.h.v. Just Dans en doen ook stopdans, stoelendans en de 
 pinquindans. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Donderdag 22 aug:  Wij krijgen vandaag bezoek van VIB. Heerlijke sport- en  

 speldag, dus doe kleding aan die fijn zit en goede schoenen. 
 
  
Vrijdag  23 aug: Wist jij dat onze Noordzee ook vol met diertjes zit? 
  Welke dieren dit zijn en hoe zij eruitzien gaan wij vandaag 

 leren. Ook gaan wij naar Hoek van Holland om te kijken of wij 
 ze ook zelf kunnen vangen met echte garnalennetten. 

  
Meenemen:  Zwemkleding of extra setje droge kleding, handdoek, rugzak, 

 bidon/flesje en leeg broodblik. 
     

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Maandag 26 aug:  Wij gaan vandaag op onderzoek uit in het Prinsenbos. 
 Dit bos heeft mooie wandelroute. Ook zijn er veel 
speeltoestellen en een natuurspeeltuin waar je lekker vies mag 
worden. Houd hier rekening mee met de kleding en schoenen. 

 

Kom je vandaag naar de BSO, dan moet je via Kind Planner zijn aangemeld. 

Voor dit uitje wordt vervoer geregeld en/of zijn kaartjes gekocht. Kinderen die later 
dan 1 week voor aanvang van het uitje worden aangemeld, kunnen in principe niet 
meer mee op dit uitstapje. Zij zullen, bij voldoende leidsters, op locatie worden 
opgevangen en hier een andere activiteit aangeboden krijgen. 

Meenemen:  rugzak, bidon/flesje, leeg broodblik. 
 
 
Dinsdag 27 aug: Wij toveren de BSO vandaag om tot restaurant. Eerst gaan de 

kinderen zelf lekkere recepten zoeken en gaan we samen 
boodschappen. Wij gaan in groepjes een 3 gangen diner maken. 
Hierna zullen wij de tafels feestelijk dekken en rond half 5 met 
de kinderen warm eten op de BSO. 

 
 
 Woensdag 28 aug: Vandaag is het weer zover!! Het UN1EK zomerfeest. 
  Zoals elk jaar zullen wij deelnemen aan alle activiteiten die  

 un1ek tijdens dit feest neerzetten op h et zomerterras. Wij  
 hebben er weer zin in! 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Donderdag 29 aug: De vakantie is al bijna weer voorbij. Wat is hij snel gegaan, en 

wat hebben we genoten. Wat heb jij allemaal gedaan deze 
zomer? Schrijf of verf je leukste herinnering op een tegel van 
deze vakantie zodat je deze een mooi plekje kan geven. Voor de 
oudste kan dit eventueel ook met graffiti op een groot doek. 

 
 
 

Vrijdag 30 aug: Sommige kinderen zijn er al aan begonnen, andere kinderen 
gaan hem vandaag maken. Je eigen vlieger!! Nadat wij de 
vliegers gemaakt hebben gaan wij de vliegers uitproberen. Wij 
nemen grote picknickkleden mee en gaan onze vakantie heerlijk 
afsluiten met een dagje surfplas. Rond 5 uur zijn wij weer op 
locatie. 

 
Meenemen:  Rugzak, bidon/flesje, leeg broodblik. 
 
 
 
 
 

Met het maken van dit programma hebben wij gekeken naar onze 
zelfstandigheidsformulieren m.b.t. het zwemmen en fietsen. Mocht  u 
twijfelen over wat u heeft ingevuld, kunt u dit voor 12 juli nog nakijken 
en/of wijzigen.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UN1EK biedt als service aan ouders die gebruik maken van hele 
dagopvang en/of buitenschoolse opvang, de mogelijkheid om dagdelen te 
ruilen en incidenteel extra opvang af te nemen.  
 
Ruilen van gemiste dagdelen. 
Gratis ruilen van opvangdag(delen) waarop uw kind afwezig was, is mogelijk binnen 
tien werkdagen mits de groepsbezetting het toelaat naar oordeel van de pedagogisch 
medewerkers in de groep. Ruilen is alleen mogelijk wanneer u uw kind vooraf afwezig 
heeft gemeld in het ouderportaal. Na tien werkdagen vervalt de mogelijkheid om een 
dag(deel) te ruilen  
 
Let op: het ruilen van dagdelen is kindgebonden en is alleen mogelijk per 
opvangpakket, dus:  
• Een dagdeel voorschoolse opvang kunt u alleen ruilen voor een dagdeel 

voorschoolse opvang  
• Een dagdeel naschoolse opvang kunt u alleen ruilen voor een dagdeel naschoolse 

opvang  
• Een dag(deel) halve of hele dagopvang kunt u alleen ruilen voor een dag(deel) 

halve of hele dagopvang  
• Een dag(deel) vakantieopvang kunt u alleen ruilen voor een dag(deel) 

vakantieopvang  
 
Extra opvang  
Wanneer u gebruik maakt van kinderopvang bij UN1EK kunt u incidenteel extra 
opvang aanvragen. Dit is mogelijk wanneer de groepsbezetting het toelaat, naar 
oordeel van de pedagogisch medewerkers in de groep.  
 
Aanvragen  
Het ruilen van dagdelen of incidentele extra opvang kunt u uitsluitend aanvragen via 
het ouderportaal. Een aanvraag voor ruilen van dagdelen dient u minimaal vijf 
werkdagen vooraf in. Een aanvraag voor extra opvang dient u minimaal twee 
werkdagen vooraf in.  
Uiterlijk op vrijdag in de week voor de gewenste (extra) opvangdag bevestigen de 
pedagogisch medewerkers via het ouderportaal of de extra opvang of het ruilen al dan 
niet mogelijk is. Is de aangevraagde dag goedgekeurd? Dan kunt u deze dag niet meer 
annuleren of verplaatsen. Is uw aanvraag nog niet beoordeeld of afgekeurd? Dan kunt 
u uw kind niet brengen.  
 


