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WIST U DAT….  
 
 

- De zomer vakantie van 22 Juli tot en met 30 Augustus is 
 

- Het thema HIP HOLLAND HIP is 
 

- Uw kind voor 09:30 uur aanwezig moet zijn op de vakantieopvang in 
verband met het programma. Tenzij dit anders is aangegeven.  

 

- 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. Is uw kind allergisch? Geef dan hun eigen zonnebrand mee, 

ook als dit niet in het programma vermeld staat. 
 

- De kinderen door de buitenactiviteiten vies kunnen worden. TIP geef 
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 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 tussendoortje aanbieden aan de 
kinderen 

 

- Wij zo snel mogelijk willen weten of uw kind naar de vakantie opvang 
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 een eigen klasbord heeft 
 

- De vakantieopvang west bestaat uit de volgende locatie: 
kindcentrum Prins Willem Alexander 

BSO de Schakel 
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HIP HOLLAND HIP! 
Tijdens deze vakantie gaan we allemaal activiteiten doen die te maken hebben met 
typische Hollandse dingen. Kom jij ook de Hollandse weken met ons vieren in de 

zomervakantie? 
 
Maandag 22 Juli: 
Weet jij welke kleuren er in de Nederlandse vlag 
zitten? Met de kinderen van 4-6 jaar gaan wij in de 
ochtend de Nederlandse vlag knutselen. Ook gaan wij 
lekker pannenkoeken bakken. 
De 7+ kinderen gaan ontdekken wat golfen is. 
Golfbaan Schinkelshoek heeft een leuke golf clinic 
voor ons klaar staan. 
Vergeet je rugzak en waterflesje niet!     

Dinsdag 23 Juli: 
Samen met de kinderen van 4-6 gaan wij 

de vliegende Hollander tocht maken. Deze 
dag gaan wij gezellig een wandeltocht 

maken door Vlaardingen en gaan wij 
opzoek naar leuke speeltuinen! 

 Met de 7+ kinderen gaan wij een bezoek 
brengen aan de Bouwspeelplaats.  

7+ vergeet je fiets, je rugzak en een flesje water niet mee te nemen. 
Woensdag 24 Juli:   
’t Geertje is een biologische boerderij waar landbouwdieren 
worden gehouden. Het welzijn van dier en natuur staan hier 
voorop. Daarom gaan wij met alle kinderen een bezoekje 
brengen. We worden die dag gebracht en opgehaald met de 
Un1ek busjes. Weten jullie al welke dieren wij misschien tegen 
kunnen komen?  
Vergeet je rugzak en een flesje water niet mee te nemen! 

Donderdag 25 Juli:  
Hou jij ook zoveel van klimmen, klauteren en de natuur? 

Wij gaan vandaag met alle kinderen een bezoekje brengen 
aan de Tuin van Floddertje. De 7+ kinderen gaan hier naar 

toe op de fiets. De 4 tot 6 jarige worden gebracht en 
opgehaald met de Un1ek busjes.  

Vergeet je rugzak en een flesje water niet mee te 
nemen! 

7+ kinderen vergeet je fiets niet!  
Vrijdag 26 Juli:  
Er is niks beters dan een vrijdag met een spelletje! 
Wij gaan namelijk met de 4 tot en met 6 jarige Levend Stratego 
en Levend Ganzenbord spelen!  
Daarnaast gaan de 7+ kinderen naar de Spellenfabriek, weet jij 
wat wij hier kunnen verwachten? 
Vergeet je rugzak, flesje water en je fiets niet!  
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Maandag 29 Juli:  
Vandaag lopen we met alle kinderen naar de Sport- en 
Outdoor BSO! Daar gaan wij lekker actief aan de slag want,  
zij hebben weer een leuk programma voor ons bedacht!  
Vergeet je rugzak met drinkflesje niet mee te nemen! 
 

 
Dinsdag 30 Juli:  

Er zijn verschillende soorten dijken. De 4 tot en met 6 jarige 
gaan in de ochtend hun eigen dijken bouwen. 

En in de middag gaan de 4 tot en met 6 jarige klompen 
verven. Weet jij hoe klompen eruit zien en welke kleuren de 

klompen hebben? Hier gaan we achter komen!   
De 7+ kinderen gaan met de fiets naar vlietzicht, weet jij wat 

wij daar kunnen doen? 
7+ kinderen vergeet je fiets, je rugzak en een flesje water 

niet mee te nemen! 
 

Woensdag 31 Juli:  
Vandaag gaan wij een tulpen/bloemen schilderij maken. Dit doen 
wij omdat de tulpen/bloemen een kenmerk zijn van Holland!  
S ’Ochtends gaan wij een wandeling maken door de polder om 
bloemen te zoeken. Deze gebruiken wij voor het schilderij. Ze 
mogen hun fantasie gebruiken.  
 

Donderdag 1 Augustus:  
Vandaag gaan we naar Fort Drakestein. De kinderen van 

4-6 jaar worden gebracht met de busjes en de 7+ 
kinderen gaan lekker fietsen. Daar gaan wij klimmen, 

klauteren en spelen. Ook kunnen wij lekker kliederen met 
water op de water- en zandspeelplaats! 

Neem extra kleding mee om je om te kleden en 
vergeet je rugzak en flesje water niet mee te nemen!  En 7+ kinderen vergeet je 

fiets niet mee te nemen! 
 

Vrijdag 2 Augustus:  
Samen met alle kinderen gaan wij naar Ahoy! Wij 
worden naar Ahoy gebracht met de Un1ek busjes. 
Weet jij wat je bij jeugdvakantieland kan doen? Hier 
komen wij vandaag achter. 
Zorg ervoor dat jullie allemaal 09:00uur aanwezig zijn op 
locatie! Vergeet je rugzak en een flesje water niet mee te nemen! 
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Maandag 5 Augustus:  
Wij gaan gezellig met zijn alle naar de Binnenmaas waar we van 
alles kunnen doen! Onder andere glijden van de glijbanen, 
spelen in de speeltuin, aaien van de dieren op de kinderboerderij 
en nog veel meer! De busjes gaan ons brengen en ophalen naar 
de locatie.  
Zorg dat je om 09:00 uur op locatie bent! Vergeet je 
zwemspullen, een handdoek, je rugzak en een flesje water niet mee te nemen.  
 

Dinsdag 6 Augustus:  
Onze leeuwen en leeuwinnen strijden ieder jaar weer om een 

beker. Ook de kinderen van 4-6 jaar gaan trainen hoe wij die fel 
begeerde beker kunnen winnen! Kom in je oranje shirt en doe ook 

mee met de voetbal clinic. 
Weet jij wie Willem van Oranje was? En waar hij begraven ligt? Wat 

de verbinding is met de nieuwe kerk en Delft ga je vandaag 
achterkomen. De 7+ gaan op de fiets naar Delft toe. 

Vergeet je rugzak, waterflesje en je fiets niet. 
Zorg dat je om 9:00 aanwezig bent!    

   
 
Woensdag 7 Augustus:  
Nederland staat bekent om het mooie plattenland en de koeien die 
daarbij horen, maar wat voor soort koeien bestaan er allemaal in 
Nederland? De kinderen gaan vandaag hun eigen koe versieren 
met delfsblauwe servetten.   
 

Donderdag 8 Augustus:  
Samen met de 4-6 kinderen gaan wij een bezoekje 

brengen aan het Visserij Museum in Vlaardingen.  
Wij gaan hier lopend naartoe, vergeet je rugzak en 

flesje water niet mee te nemen!  
De 7+ kinderen gaan Delftsblauwe tegels maken. 

Delftsblauw kon je vroegen vinden op allerlei dingen zoals 
tegeltjes en servies. Meestal werden hier dan molens, 

klompen of bloemen op geschilderd. 
 

Vrijdag 9 Augustus:  
In de ochtend gaan we zelf met de 4-6jr kinderen Delftsblauwe 
tegels maken. Delftsblauw kon je vroegen vinden op allerlei 
dingen zoals tegeltjes en servies. Meestal werden hier dan 
molens, klompen of bloemen op geschilderd. Wij zullen in de 
middag zelfgemaakte koekkruimels met stroop maken. 
De 7+ plus kinderen op de fiets met de pond naar Rozenburg 
toe. Weet jij wat daar te doen is?  
Vergeet dus je fiets niet mee te nemen!  
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Maandag 12 augustus 

Weet jij wat spijkerpoepen is? 
Vandaag gaan wij sportief doen met oudhollandse spellen. 
Na vandaag weet jij waarmee je ouders vroeger buiten 
speelden. 
 

 

Dinsdag 13 augustus 
Zijn de huizen nou zo klein? Of zijn wij zo groot? 

Dit gaan we allemaal ontdekken als we in Madurodam zijn. 
Vandaag gaan wij allemaal naar Madurodam.  

We worden opgehaald en teruggebracht met de busjes. 
Vergeet je tas en drinkflesje niet. 

 
 

Woensdag 14 augustus 
Verse vis 5 stuks voor 4 euro, 2 bakkies aardbei voor een  
euro! 
Weet jij misschien wat wij gaan doen? Ja zeker vandaag  
gaan wij naar de markt lopen. Weet jij wat je daar allemaal 
kan kopen?Dat gaan wij daar allemaal ontdekken. 
In de middag gaan we picknicken in het hof. 
Vergeet je rugzak en drinkflesje niet. 
 

 
Donderdag 15 augustus 

Wat weet jij allemaal over molens? 
De kinderen van 4-6 jaar gaan zelf een molen  

ontwerpen en maken. 
Met de 7+ kinderen gaan wij de molenroute  

ontdekken, nemen jullie je fiets mee? 
Vergeet je rugzak en drinkflesje niet. 

 
 

 
Vrijdag 16 augustus 
Bloembollen staan wij bekend om, in de ochtend gaan de  
kinderen van 4-6 jaar bloempotten versieren zodat je thuis  
hier zelf iets in kan laten groeien. In de middag gaan wij met  
elkaar een quiz spelen hoeveel weet jij eigenlijk over Nederland.  
Wie heeft de meest goede antwoorden? 
De 7+ kinderen beginnen de dag met een quiz over Nederland  
en in de middag mogen zij een bloempot veranderen in een  
daadwerkelijk kunstwerk!  
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Maandag 19 augustus 
De kinderen van 4-6 jaar gaan naar de waterspeeltuin  
waar we veel waterpret gaan beleven. 
Met de 7+ kinderen gaan wij de vlietlandroute lopen.  
Wij gaan er met de fiets naar toe.  
Het is dus belangrijk dat je je fiets meeneemt. 
Vergeet je rugzak en drinkflesje niet. 
 

Dinsdag 20 augustus  
Als je aan Nederlandse gerechten denkt, denk je al snel  
aan een stamppot. Wist je dat aardappelsalade ook een  

Nederlands gerecht is. Vandaag gaan wij ons eigen  
aardappelsalade maken. 

In de middag gaan we picknicken en kunnen we van  
ons gerecht genieten. Na het picknicken hebben wij  

nog een scavengerhunt voor jullie klaarliggen. 
Voor de 7+ hebben wij een verrassing, vergeet je fiets niet.  

Vergeet je rugzak en drinkflesje niet! 
Vergeet je fiets niet! 

 

 
Woensdag 21 augustus 
De scheepvaart in Nederland is heel groot. 
Hoe groot het is gaan we met de kinderen van 4-6 jaar 
onderzoeken bij Professor Plons.  
Vergeet je rugzak en drinkflesje niet.  
7+ kinderen gaan met de fiets naar het douane museum.  
Het is dus heel belangrijk dat je je fiets meeneemt. 
  
 

Donderdag 22 augustus 
De 4-6 kinderen gaan op onderzoek uit in de  

heemtuin. Daarna gaan wij genieten in de speeltuin.  
Kan jij de verstopte beestjes vinden in de heemtuin? 

Met de 7+ kinderen gaan we op de fiets naar zwembad de Dol-fijn. 

Vergeet je zwemkleding, handdoek , 
rugzak, drinkflesje en je fiets niet. 

 
Vrijdag  23 augustus 

Weet jij wie Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn, en  
Mondriaan zijn? 
Vandaag gaan wij ons eigen meesterwerk maken  
en de middag is hier de expositie van.  
Ouders jullie komen toch ook kijken? Vanaf 16:00  
zijn jullie welkom. 
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Maandag 26 augustus 

Huisje, boompje, beestje willen we allemaal wel. 
Vandaag beginnen we met het maken van een  
lekkere appeltaart.  
In de middag gaan wij Hollandse huizen knutselen.  
Waar de 4-6 kinderen een mooi schilderij maken gaan  
de 7+ kinderen op hout een huis verven en uitzagen.  
 

Dinsdag 27 augustus 
De 4-6 jarige hebben vandaag en melkproeverij. 

Weet jij hoeveel verschillende soorten melk er zijn? 
Vandaag gaan wij dat proeven en in de middag  

gaan wij onze melkkennis gebruiken voor het  
maken van de milkshakes. 

De 7+ kinderen gaan op de fiets Rotterdam bezoeken.  
Weet jij waar het blaakse bos is of station kapsalon? 
Vergeet je fiets, je rugzak en een drinkflesje niet. 

 
Woensdag 28-8 

UN1EK ZOMERFEEST!! 
Vandaag gaan wij naar het hof lopen. 
In de ochtend gaan wij picknicken en  
spelen in de speeltuin. In de middag heeft  
Un1ek een leuk programma voor ons klaarstaan in 
het hof. 
Vergeet je rugzak en drinkflesje niet. 
 

Donderdag 29-8 
Nederlandse geschiedenis kent veel zeehelden. 

Vandaag gaan wij de zeehelden route lopen. 
            De kinderen van 4-6 worden naar Hoek van Holland  

gebracht met de busje en de 7+ gaan met de  
fiets hierheen. 

Vergeet je rugzak en drinkflesje niet. 
7+ kinderen vergeten jullie ook je fiets niet? 

 

 

Vrijdag 30 augustus 

Ga je mee op zoek naar alle verstopte vossen?  
Dit spel heet vossenjacht en we gaan de hele wijk door.  
Zorg dus dat je goed uitgerust bent  
voor deze laatste dag vol spanning en actie. 


