
 

Als ik later groot ben word ik…. 
Groep geel 
 
Het schooljaar is alweer bijna voorbij dus is het ook alweer bijna tijd voor de 
zomervakantie! Weet jij al wat je wil worden als je later groot bent? 
Deze vakantie zal in het teken staan van verschillende beroepen!  
We gaan een kijkje nemen bij verschillende beroepen en doen ook allemaal leuke 
activiteiten die te maken hebben met deze beroepen! 
Natuurlijk gaan we deze vakantie ook lekker buiten spelen en wie weet als het heel 
lekker weer is spelen we wel met water! 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Vakantieopvang Holy vindt plaats bij 
• Baarnhoeve 4 in Vlaardingen 

 
Het telefoonnummer dat groep geel deze vakantie gebruikt is: 

• 0642404324 
 

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 
zomervakantie van! 



 

Week 1 
 
Maandag 22 juli 
We beginnen de vakantie met een bezoekje van de politie! 
Misschien mogen we wel in de auto kijken en met de politieagent 
op de foto? In de ochtend maken we ons eigen politievest! 
Ochtend: Politievest knutselen. 
Middag: Bezoek van politie.  
 
Dinsdag 23 juli 
Vandaag hebben we een lekkere relax dag! We gaan namelijk 
naar de bioscoop waar we met zijn allen een film gaan kijken! Wie weet zien we in de 
film wel verschillende beroepen voorbijkomen? Als het lekker weer is gaan we ook 
lekker buiten spelen en natuurlijk kan er ook lekker binnen gespeeld worden! 
Ochtend & middag: Film kijken bij de bioscoop.  
 
Woensdag 24 juli 
Weet jij wat een EHBO’er is? Een EHBO’er is iemand die als jij gevallen bent jouw wond 
schoonmaakt en er dan een pleister of een verbandje op doet. Vandaag gaan we leren 
wat je allemaal moet doen als je een wondje hebt en hoe je iemand anders kan helpen. 
Ochtend & middag: EHBO les! 
 
Donderdag 25 juli 
Als wij ziek zijn of ergens heel erg pijn hebben gaan we naar 
de dokter. Wist je dat er voor dieren ook een dokter is? Dat is 
een dierenarts. Vandaag brengen we een bezoekje aan 
dierenkliniek Spaland. Hier is ook een knuffeldokter! Dus is 
jouw knuffeldier ziek of heeft hij iets aan zijn pootje? Neem 
hem mee en laat hem onderzoeken bij de knuffeldokter! 
Ochtend & middag: Bezoekje dierenkliniek Spaland. 
Let op! Neem een knuffel mee! 

 

Vrijdag 26 juli 
Wist je dat er ook mensen zijn die hun eigen kleding of sieraden maken? Dat heet een 
kledingontwerper en sieradenontwerper! Vandaag gaan wij aan de slag als echte 
kleding en sieradenontwerpers! Heb jij een kledingstuk dat wel opgepimpt kan 
worden? Neem deze vandaag dan mee naar de BSO!  
Ochtend: Sieraden maken. 
Middag: kledingstuk oppimpen. 
Let op! Neem een kledingstuk mee! 
 



 

Week 2 
 
Maandag 29 juli 
Vandaag toveren we onszelf om naar echte chef-koks! Wat heeft een 
kok altijd op zijn hoofd? Een koksmuts! Vandaag maak je in de 
ochtend je eigen koksmuts zodat we in de middag als echte chef-koks 
onze eigen pizza’s kunnen bakken! 
Ochtend: Koksmuts versieren. 
Middag: Pizza’s bakken. 
 

Dinsdag 30 juli 
En echte chef-kok moet natuurlijk ook altijd het eten voorproeven! 
Vandaag houden we een proeverij! We gaan allemaal lekkere dingen 
proeven! Herken jij de smaak? Ook gaan we lekker naar de speeltuin. 
Ochtend: Proeverij! Herken jij de smaak? 
Middag: Spelen in de speeltuin. 
 
Woensdag 31 juli 
Vandaag gaan we er lekker op uit! Heb jij wel eens van midgetgolfen gehoord? Bij dit 
spel is het de bedoeling dat je met een golfstick een bal in de holes krijgt in zo min 
mogelijk slagen! Maar wij gaan dit vandaag in het donker doen! De banen zijn verlicht 
met glow in the dark! Dresscode? Trek een wit shirt aan, misschien 
geef je zelf dan ook wel licht?  
Ochtend & middag: Glowgolf. 
 
Donderdag 1 augustus 
Vandaag gaan we aan de slag als bakker! Maar we bakken geen 
brood! We maken namelijk onze eigen sleutelhanger van zoutdeeg! 
Dit is een deeg die niet lekker is om te eten maar wel om mee te 
knutselen. In de middag kan je de sleutelhanger een kleurtje geven 
met wat verf! 
Ochtend: Sleutelhanger van zoutdeeg maken. 
Middag: Sleutelhanger verven. 

 

Vrijdag 2 augustus 
Heb jij wel eens van een Mug cake gehoord? Dit is een cake die in een mok gebakken 
wordt. Mug is namelijk Engels voor mok. Vandaag maken we onze eigen Mug cake maar 
eerst gaan we ervoor zorgen dat de saaie witte mokken versierd worden met leuke 
tekeningen. Natuurlijk eten we de Mug cake ook lekker op! 
Ochtend: Mokken versieren. 
Middag: Mug cake maken. 



 

Week 3 
 
Maandag 5 augustus 
Vandaag gaan we aan de slag als postbode! Een postbode zorgt ervoor 
dat alle brieven die we naar elkaar sturen op het juiste adres bezorgd 
worden. Vandaag gaan we een mooie brief of tekening maken om op 
de post te doen.  In de middag gaan we deze brieven op de post doen. 
Vergeet dus geen adres mee te nemen! Op de terugweg spelen we nog 
even in de speeltuin! 
Ochtend: Brief maken. 
Middag: Brief op de post doen en spelen in de speeltuin. 
 
Dinsdag 6 augustus 
Weet jij wat een schipper is? Een schipper is iemand die een varend 
beroep heeft. Hij vaart dus op een boot en zorgt ervoor dat alles goed 
gaat op de boot. Vandaag maken we ons eigen bootje en gaan we 
uittesten of onze bootjes blijven drijven 
Ochtend: Bootjes knutselen. 
Middag: Bootjes uittesten. 
 
Woensdag 7 augustus 
Hopelijk is het vandaag lekker weer! Vandaag brengen we namelijk een bezoekje aan 
de waterspeeltuin! Neem dus kleding mee dat nat mag worden of een extra setje droge 
kleding! 
Ochtend & middag: Spelen in de waterspeeltuin. 
Let op! Neem badkleding of extra kleding mee. 
 
Donderdag 8 augustus 
Vandaag gaan we naar het Maritiem museum! Hier gaan we op 
avontuur in de haven van Professor Plons. Hier kan je spelen en 
leren wat voor werk er allemaal is in een haven! Een haven is 
een plek voor schepen aan zee. Hier laden schepen spullen die 
bijvoorbeeld moeten worden vervoerd naar een ander land in 
en uit.  
Ochtend & middag: Maritiem museum. 
 
Vrijdag 9 augustus 
Vandaag gaan we als een echte bouwvakker aan de slag. Een bouwvakker is iemand die 
allemaal werkzaamheden verricht waarin hij iets bouwt of maakt. Bijvoorbeeld een 
huis. Vandaag gaan we onze eigen creaties maken op de bouwspeelplaats! 
Ochtend & middag: Bouwspeelplaats. 



 

Week 4 
 
Maandag 12 augustus 
Heb jij weleens wat gegeten of gedronken in een restaurant? Meestal worden de hapjes 
en drankjes dan gebracht op een dienblad door een serveerster. Denk jij dat jij dat ook 
kan? Tijdens een estafette kijken we wie er vandaag het beste kan 
lopen als een serveerster! Ook maken we ons eigen restaurant om in 
te spelen. Ook kun je in het restaurant pollepels versieren! 
Ochtend: Serveerster estafette. 
Middag: Restaurant maken en pollepels versieren. 
 
Dinsdag 13 augustus 
Wist je dat er twee soorten bakkers zijn? Je hebt een bakker die brood 
bakt maar je hebt ook een banketbakker.  Een banketbakker maakt 
allemaal dingen zoals: cake, koekjes en taart! Vandaag bakken wij net 
als de banketbakker onze eigen koekjes! In de middag brengen we 
een bezoekje aan de kinderboerderij. Wat voor werk zou je allemaal moeten doen op de 
boerderij? 
Ochtend: Koekjes bakken. 
Middag: Bezoekje aan de kinderboerderij.  
 
Woensdag 14 augustus 
Vandaag gaan we aan de slag met het beroep politie. We maken 
lekkere cup cakes maken. Maar niet zomaar cup cakes namelijk politie 
cup cakes! Ook maken we onze eigen politie paspoort. 
Ochtend: Politie cup cakes maken. 
Middag: Politiepaspoort maken. 
 
Donderdag 15 augustus 
Vandaag kan je je laten schminken. Misschien kan je je wel laten 
schminken als iemand uit jouw favoriete beroep? Ook krijgen we een 
dansles van een echte dans juf! 
Ochtend: Schminken 
Middag: Dansles. 
 
Vrijdag 16 augustus 
Weet jij wie Floddertje is? Floddertje is een meisje dat zich altijd vies 
maakt! Het lukt haar niet om langer dan een half uur schoon te blijven! Vandaag gaan 
we spelen in de Tuin van Floddertje. Dit is een natuurspeeltuin waar we dus lekker vies 
kunnen worden! Het is wel handig om schone kleding mee te nemen! 
Ochtend & middag: Spelen in de tuin van Floddertje. 
Let op! Neem schone kleding mee!  



 

Week 5 
 
Maandag 19 augustus 
In een vliegtuig zijn verschillende beroepen te vinden! Zo heb je 
bijvoorbeeld de piloot die het vliegtuig bestuurd en de stewardess 
die verteld wat je moet doen in het vliegtuig. Vandaag gaan we naar 
Rotterdam Airport om vliegtuigen te spotten en een kijkje te nemen 
op het vliegveld! Misschien zien we wel een piloot? 
Ochtend & middag: Vliegtuigen spotten op Rotterdam Airport. 
 
Dinsdag 20 augustus 
Weet jij wat een rijinstructeur is? Als je oud genoeg bent om auto te rijden moet je dit 
eerst leren. Een rijinstructeur is eigenlijk een soort meester die jou leert autorijden. 
Natuurlijk zijn we nog niet oud genoeg voor een auto maar een skelter mogen we al wel 
op rijden. Haal vandaag je rijbewijs op het skelterparcours! 
Ochtend: Haal je rijbewijs op het skelterparcours! 
Middag: Maak je eigen rijbewijs. 
 
Woensdag 21 augustus 
Vandaag gaan we aan de slag als banketbakker. Een banketbakker maakt allemaal 
dingen zoals: cake, koekjes en taart! Vandaag bakken wij net als de banketbakker onze 
eigen taart! Maar we houden ook een wedstrijdje. Kan jij de mooiste taart bakken denk 
je? Ook komt er een echte kapper langs. Zij vertelt alles over haar beroep en kan 
misschien wel een mooie vlecht in je haar maken! 
Ochtend: Wie bakt er de mooiste taart? 
Middag: De kapper komt langs! 
 
Donderdag 22 augustus 
Een auto moet natuurlijk ook weleens schoongemaakt worden! Dit kun 
je zelf doen maar je kan ook naar de autowasstraat. Hier werken 
mensen die de auto voor je schoonmaken of er is een machine die de 
auto wast. Vandaag werken wij in onze eigen autowasstraat en maken 
wij met zijn alle de auto’s schoon! In de middag maken wij onze eigen 
eetbare auto want we zullen best trek krijgen van het werken! 
Ochtend: Werken in onze eigen autowasstraat! 
Middag: Een eetbare auto maken. 

 

Vrijdag 23 augustus 
Wist je dat schrijver ook een beroep is? Een schrijver schrijft bijvoorbeeld boeken, 
verhalen en gedichten. Vandaag kruipen wij ook eens in de huid van een schrijver en 
gaan kijken wie van jullie het mooiste of spannendste verhaal kan schrijven! 
Ochtend & middag: wie schrijft het mooiste of spannendste verhaal? 



 

Week 6 
 
Maandag 27 augustus 
Wist je dat kunstenaar ook een beroep is? Een kunstenaar is 
iemand die bijvoorbeeld schilderijen of beelden maakt, deze 
kunstwerken kan de kunstenaar verkopen. Vandaag gaan wij 
schilderen als een kunstenaar! Schilder jij je favoriete beroep? 
Ochtend: Schilder je favoriete beroep! 
Middag: vrij spelen/buiten spelen. 

 

Dinsdag 28 augustus 
Vandaag gaan we met de Un1ekbusjes naar de ballenbak! Hier gaan we lekker spelen 
en tijdens de lunch eten we lekker patat!  
Ochtend & middag: Spelen in de ballenbak. 
 
Woensdag 29 augustus 
Vandaag is het zomerfeest! Kinderen vanaf 8 jaar en ouder gaan met de Un1ekbusjes 
naar het Un1ek zomerfeest op het zomerterras. Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar is er op 
locatie een leuk zomerfeest georganiseerd! 
Ochtend & middag: 8+ un1ek zomerfeest, 4 t/m 7 jaar zomerfeest op locatie. 
  
Donderdag 30 augustus 
Ken je Jackson Pollock? Hij was een kunstenaar en 
maakte hele grote schilderijen met alleen maar vegen, 
spetters en klodders verf! Vandaag gaan we met zijn alle 
een groot schilderij maken net als Jackson Pollock. In de 
middag gaan we lekker naar buiten en spelen we 
spoorzoekertje! 
Ochtend: Een groot schilderij maken. 
Middag: Spoorzoekertje. 

 

 
Vrijdag 31 augustus 
Dit is helaas alweer de laatste dag van de vakantie! We hopen dat jullie het leuk gehad 
hebben! Om de vakantie leuk af te sluiten hebben we vandaag nog een keer een feestje! 
Samen maken we lekkere hapjes, er kan gedanst worden en vandaag heb je nog de kans 
om te spelen met alles waar je nog mee wilde spelen! 
Ochtend & middag: Hapjes maken, dansen en spelen. 


