
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..…. WIST U DAT……………………………………………  

 

 De zomervakantie van maandag 22 juli tot en met vrijdag 30 augustus 2019 is.  

 Het thema van de vakantie BSO is: Uit en thuis in Nederland!!  

 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 kunt u zelf aangeven in 

het ouderportaal van Un1ek.  

 Wij het zeer op prijs stellen als u uw kind op tijd afmeldt in Kindplanner. 

 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.  

 Uw kind iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje mee moet nemen. Ook 

als dit niet vermeld staat op het programma!   

 Uw kind elke dag ingesmeerd moet zijn tegen de zon.  

 Wij alleen maar kinderen meenemen tijdens zwemactiviteiten als zij in het 

bezit zijn van tenminste een A-diploma.   

 Uw kind elke dag een set droge kleding mee moet nemen. 

 Wij de kinderen niet in badkleding buiten laten spelen. 

 Uw ruildagen, flexibele opvang dagen en extra opvang dagen in kan 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.  

 
 

 
 

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  

Vakantieopvang IKC De Bavinck    
Thema: Uit en thuis in Nederland 

Locatie: IKC De Bavinck 

Periode: 22 juli t/m 26  juli  

Mobiel: 0611038340 

 
Maandag 22 juli 
Yes! De vakantie is begonnen.  
Vroeger liep iedereen op klompen, vandaag gaan wij zelf 
klompen verven! Heb jij wel eens een aardappel aan je 
broek gehad, een zak aan je benen gehad of blikken 
gegooid. We houden in de middag een spelletjes estafette!  
 
 

 
Dinsdag 23 juli 
Op de boerderij lopen schapen, kippen en eendjes. Die graag  worteltjes lusten. Durf jij ze 
uit je hand te laten eten?  Vandaag gaan wij naar t Hof toe. Hier gaan we een heerlijke 
pannenkoek eten! 
Daarna nemen we nog een kijkje in het doolhof en de speeltuin. 
 
 
Woensdag 24 juli 
Rode, witte, roze, gele, alle kleuren van de regenboog zijn ze met een steeltje groen!  
Rara wat is het? BLOEMEN!  Vandaag gaan wij een kijkje achter de schermen nemen bij 
de bloemist. Bloemist MOOY uit Vlaardingen biedt ons een rondleiding aan in de winkel. 
Ook gaan wij zelf mooie bloemen maken van plastic flessen en doppen.  
 
Donderdag 25 juli 
Wie ben jij? Wie is zij? Wie zijn wij?  
Wij spelen het leuke wie ben ik spel met bekende mensen die wij allemaal kennen! 
Ook gaan wij de baas van Vlaardingen ontmoeten en krijgen wij een kijkje in het stadhuis 
 
 

 
Vrijdag 26 juli 
Heb jij zin in een onvergetelijke dag met sport, spel en theater? 
Vandaag gaan wij naar Madurodam toe.  
Om 09:30 uur vertrekken wij met het UN1EK busje. Zorg 
dat je er bent! 
Wij zullen rond 16:00 uur weer terug zijn bij de BSO 
 

 



 

 

 
 
 
 
Vakantieopvang Bavinck 
Thema: Uit en thuis in Nederland 
Locatie: IKC De Bavinck 

Periode: 29 juli  t/m 2 augustus 

Mobiel: 0611038340 

 
 
Maandag 29 juli 
Delftsehout is een stadsdeel in het noordwesten van Delft. 
Dit bestaat uit waterplassen, bomen en heel veel groen. 
Wij gaan hier lekker ravotten! Het UN1EK busje komt 
ons om 09:30 uur ophalen. Neem voor deze dag een 
tasje mee met droge kleren. Wij zullen rond 16:00 uur 
weer terug zijn op de BSO!  
 
 
Dinsdag 30 juli 
Tegeltjes kan je ophangen, neerzetten en super leuk verven! Wij gaan vandaag 
Delftsblauwe tegeltjes maken. Neem vandaag ook je handdoek mee want vanmiddag 
houden wij een water spelletjes middag!  De garantie dat je droog blijft is vrij klein!  
 
 

 
Woensdag 31 juli 
Leuk lachen, gekke bekken trekken, onderste boven, achterste 
voren. Vandaag gaan wij leuke gekke foto’s maken maar niet in 
onze eigen kleren!  
In de middag vullen wij waterballonnen en doen wij een 
watergevecht met de juffen tegen de kinderen!! 
 
 

 
Donderdag 1 augustus 

Van vele kleine steentjes kan je hele mooie schilderijtjes maken. Vandaag gaan wij 
mozaïeken!  In de middag gaan wij ons uitleven in de waterspeeltuin vlak bij de BSO!  
 
Vrijdag 2 augustus  
Wist je dat de stroopwafel eigenlijk siroop wafel heet?!  
En dat deze wereldwijd gegeten wordt? 
Vandaag gaan wij ze zelf maken en lekker op eten! 
Ook gaan we vandaag kleine klompjes verven! 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 Vakantieopvang Bavinck 
 Thema: Uit en thuis in Nederland 
 Locatie: IKC De Bavinck 

 Periode: 5 augustus t/m 2 augustus 

 Mobiel: 0611038340 

 
 
Maandag 5 augustus 
Hamers, spijkers aan de kant, wij gaan een vogelhuis maken 
van hout! 
In de middag gaan wij de wijk in met onze verrekijkers. We 
gaan op zoek naar allerlei verschillende vogels. Kun jij ze 
allemaal vinden? 
 
Dinsdag 6 augustus 
Vandaag beleven wij de wereld van vogels en andere dieren in AVIFAUNA! 
Om 09:30 uur komt het UN1EK busje ons op halen! Wij zullen rond 16:00 uur weer 
terug zijn bij de BSO!  
 

 
 
Woensdag 7 augustus 
Lekkere aardbeien, frambozen, bramen en appels. Vogels houden 
van allerlei lekker fruit. Maar wij vinden het ook lekker. Vandaag 
maken wij leuke vogelverschrikkers!! 
 
 

 
 
Donderdag 8 augustus 
Heb jij wel eens een roofvogel op je arm gehad of ben je wel eens naar een vogelshow 
geweest? Vandaag komen ze naar onze BSO toe van Uiltopia! 
 
 
 
 
Vrijdag  9 augustus 
Klimmen, klauteren en lekker ravotten in de 
Broekpolder. Vandaag gaan wij spelen bij het 
Klauterwoud! We gaan lekker picknicken in het 
gras. We zullen rond 15:00 uur weer terug zijn 
op de BSO! 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 Vakantieopvang Bavinck 
 Thema: Uit en thuis in Nederland 
 Locatie: IKC De Bavinck 

 Periode: 12 augustus t/m 16 augustus 

 Mobiel: 0611038340 

 
Maandag 12 augustus 
Lekker ravotten en vies worden, dat doe je met survival!  Wij gaan 
vandaag naar de Broekpolder. Hier krijgen wij van een instructeur les! 
Wij vertrekken vandaag om 10:30 uur richting de Polderpoort en we 
zullen 16:00 uur weer terug zijn op de BSO. Neem vandaag schone 
kleren mee!  
 
Dinsdag 13 augustus 
Vandaag gaan we ijsjes maken maar dan niet om op te eten maar 
we gaan met wol aan de slag en we maken er een leuk ijsje van!  
Omdat we zo hard in de ochtend hebben gewerkt gaan we in de 

middag een lekker ijsje eten bij Winzo! 
 

 
 
Woensdag 14 augustus 
Een speeltuin met veel modder en water? Dat is leuk! 
Wij gaan vandaag naar de Speeldernis in Rotterdam. 
Wij worden om 09:30 uur opgehaald door het 
UN1EK busje en zullen rond 15:00 uur weer 
terug zijn op de BSO. 
 
Donderdag 15 augustus 
Buiten spelen doen we altijd maar buiten lekker eten? 
Vandaag gaan we verschillende hapjes maken om lekker buiten op te 
eten op een picknickkleed.  
In de middag spelen we binnen en buiten allerlei verschillende uitdagende spelletjes. 
 

Vrijdag 16 augustus 
Wist je dat er rond de bso wel meer dan 6 verschillende 
speeltuinen zijn? 
Wij gaan vandaag op speeltuinen jacht!  Welke glijbaan, klimrek, 
zandbak vind jij het leukst? Onderweg eten we lekker een 
boterham! We zullen rond 15:00 uur weer terug zijn op de 
BSO 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
Vakantieopvang Bavinck 
 Thema: Uit en thuis in Nederland 
 Locatie: IKC De Bavinck 

Periode: 19  augustus t/m 23 augustus 
Mobiel: 0611038340 

 
Maandag 19 augustus 
Op je blote voeten in het gras,of in het zand dat 
doen we wel vaker! Maar heb jij wel eens met je 
blote voeten in slagroom gestaan en daarna in 
hagel slag? 
Vandaag hebben we een blote voeten pad door heel de 
tuin bij de BSO.  
Als onze voeten weer schoon zijn gaan we in de middag naar de sloot en 
gaan we kijken welke dieren hier allemaal in leven.  
 
Dinsdag 20 augustus 
Een bloempotje, schaaltje, bakje of een lijstje maken van klei met schelpen?  
Dat is leuk zeg!  
Wij gaan dit vandaag maken op de BSO. Lusten jullie augurken, citroen sap, suiker of 
kwark? In de middag doen we een blinddoek om en spelen we het proefjes spel!  

 
Woensdag 21 augustus 
1 lijn, 2 lijns of 4 lijns vliegers zijn om lekker mee uit te waaien op het 
strand. Vandaag maken wij een eigen vlieger. Deze gaan we  
natuurlijk ook zelf buiten uitproberen. 
In de middag gaan we relaxen, want we gaan naar de BIOSCOOP!  
 
Donderdag 22 augustus 
Voor een dag vol plezier en gezelligheid gaan we ons verstoppen 
tussen het mais.  
We gaan vandaag naar het maïsdoolhof in Maasland! 
Wij worden om 10:30 uur door het busje 

opgehaald en we zullen rond 15:00 uur weer 
terug zijn op de BSO.  

 
 
 
Vrijdag 23 augustus 
Ra ra ra wat gaan wij doen? Je kan er verschillende spellen van spelen 
zoals: Petanque, triplet, tete-a-tete. Met dit spel heb je een leger, 
mediator en een schieter? Wij zullen vandaag kennis gaan maken met 
dit spel en zullen rond 16:00 weer terug zijn op de bso.  
 
 
 



 

 

  

 

 

Vakantieopvang Bavinck 
 Thema: Uit en thuis in Nederland 
 Locatie: IKC De Bavinck 

 Periode: 26 augustus t/m 30 augustus 

  Mobiel: 0611038340 

 
Maandag 26 augustus 
Vandaag gaan we op bezoek bij  BSO de Polderpoort. Er staat 
een super vette OUTDOOR-DAG voor ons klaar. Dus trek je 
sportschoenen maar aan!  
Neem ook schone kleren mee want je zou wel eens vies en nat 
kunnen worden. Wij gaan hier rond 10:30 uur naar toe en wij 

zullen rond 16:00 uur weer terug zijn op de BSO! 
 

 
Dinsdag 27 augustus 
Waterballonnen, water estafette, water schieters en een echter water glijbaan!  
Vandaag hebben we allerlei verschillende waterspelletjes klaar staan. Wie wordt er nat, jij 
of de juffen?!!  Doe dus kleren aan die nat mogen worden.  
In de ochtend maken we ook onze eigen ijsjes, deze eten we dan in de middag op. 
 
 
Woensdag 28 augustus 
Vandaag gaan wij naar het UN1EK- ZOMERFEEST in t’Hof.  
Zoals elk jaar kunnen hier de kinderen met een strippenkaart 
allerlei verschillende spelletjes spelen. Wij zullen hier om 12:30 
uur naar toe gaan en rond 16:00 uur zijn we weer terug bij de 
BSO.  
 
 
Donderdag 29 augustus 
Afternoon tea, the Complet of gewoon High tea. Wij gaan vandaag kleine lekkere hapjes 
maken  om zelf  lekker op te eten. Maar wat heb je daar voor nodig? Dit gaan we zelf kopen 
in de supermarkt! In de middag spelen wij BINGO! Wie gaat er met de hoofdprijs naar huis? 
 

 
Vrijdag 30 augustus 
Vandaag is al weer de laatste vakantie dag. Wij sluiten deze 
vakantie BSO af in PLASWIJCKPARK. 
 We worden om 09:30 uur opgehaald door het UN1EK 
busje en we zullen rond 16:30 uur weer terug zijn op de 
BSO! Smeer je vandaag nog goed in! En neem droge kleren 
mee. 
 


