
 

 
 
Zomervakantie week 1 

 
Maandag 22 juli 
Wat gaan we doen:Vandaag zijn we in het water te vinden. Bommetje, glijden of 
duiken? Het kan allemaal vandaag. Waar we gaan zwemmen is aan jullie maar dat 
het een dagje vol waterpret is, is een feit!  
meenemen: Fiets, zwemkleding, rugtas en een flesje water.  
Wie werken er: Marleen en Miranda 
 

    Dinsdag 23 juli 
Wat gaan we doen: Vandaag gaan we plezier maken op het water in een 
waterfiets. lekker ontspannen dobberen op het water en als het weer ook mee 
zit, doen we tussendoor ook nog een plonsje in de Vlaardingse Vaart. 

    Meenemen: Fiets, zwemkleding, rugtas en een flesje water. 
    Tip! Heb je schoenen die nat mogen worden,( bijvoorbeeld 
    surfschoentjes) neem deze dan mee. 
    Wie werken er: Marleen, Miranda de R   

                                                                                         
    Woensdag 24 juli 
    Wat gaan we doen:Stap je ook in de busjes van 

un1ek?  
    We gaan elke week een speeltuin af om te 

onderzoeken,   
Welke speeltuin vinden jullie de beste? 
Vandaag bezoeken we speeltuin: Zalmplaat. 
Meenemen: Rugzakje met schone kleren en een flesje water en vergeet natuurlijk niet je 
zwemkleding en handdoek. 
Wie werken er : Lucienne en Margarita 
 
Donderdag 25 juli 
Wat gaan we doen: Ravotten in de natuur, hutten bouwen en heel vies worden. Vandaag 
gaan we een dagje naar Speeldernis.  
Meenemen: Fiets, rugzak, zwemkleding, flesje water. TIP! Schoenen die nat mogen worden 
Wie werken er: Marleen, Miranda R, Miranda de R. 
 
vrijdag 26 juli 
Wat gaan we doen: Wist je dat je met schuursponsjes niet alleen kan schoonmaken? 
Je kunt er ook iets creatiefs mee maken. Wil je weten wat? kom dan vandaag naar de BSO. 
 Ook gaan we vandaag nog iets lekkers maken voor de picknick, dat wordt smullen! 
Wie werken er: Petra en Margarita 
 

LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100 



 

 

 

 

Zomervakantie week 2 

 
    Maandag 29 juli 
    Wat gaan we doen: Vandaag staan er een aantal spannende spellen op het programma. 
    Jachtseizoen en levend stratego kunnen natuurlijk in deze vakantie niet ontbreken. …………. 
    Meenemen: Fiets, rugtas en een flesje water 
    Wie werken er: Marleen, Miranda R 

 
    Dinsdag 30 juli 
    Wat gaan we doen:  Borstcrawl, schoolslag of heel lang onderwater zwemmen…vandaag zijn we 
    In het zwembad te vinden. 
    Meenemen: Fiets, zwemkleding, rugtas en flesje water. 
    Wie werken er: Marleen, Miranda de R 

 
    Woensdag 31 juli 

Wat gaan we doen: Hebben jullie ook zin in iets lekkers en verkoelend? 
We maken in de ochtend onze eigen ijsjes! En de middag gaan we creatief aan de slag. 
Wie werken er: Lucienne en Lola 

 
Donderdag 1 augustus 

      Wat gaan we doen: Zand tussen je tenen, wind door je haren en dan 
    proberen de beste golf te pakken op je surfplank. Vandaag wordt jij een echte  
    Surfbabe of Surfdude en gaan we leren surfen. 
    Meenemen: Zwemkleding, rugtas en een flesje water. 
    Wie werken er:Marleen, Miranda R en Miranda de R     

 
    Vrijdag 2 augustus 
    Wat gaan we doen: Zet vandaag je speurneus op en  
    ga met ons mee op vossenjacht. 
    Meenemen: fiets, rugtas en flesje water 
    Wie werken er: Petra en Margarita 

 

                  

 

 

 

LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100 



                                                                                

                                                    

 

 

Zomervakantie week 3 

 
Maandag 5 augustus 

Wat gaan we doen: Na een fietstochtje langs de vaart, gaan we verder op de Vaart. 

..rara weet jij al hoe? 
Meenemen:Fiets, rugzak , zwemkleding en een flesje water. 
Wie werken er:Miranda R, Lucienne 
 
Dinsdag 6 augustus 
Wat gaan we doen: Slootje springen, bruggen bouwen en via een trekvlot naar de overkant.  
we gaan vandaag lekker ravotten en zwemmen in speelpolder Het Wijland!  
Meenemen: Fiets, rugtas, zwemspullen en een flesje water.  
Wie werken er: Lucienne 
 
Woensdag 7 augustus 
Wat gaan we doen: Stap je ook in de busjes van Un1ek? We gaan elke week een speeltuin af om te 
onderzoeken. Welke vinden jullie de beste? Vandaag bezoeken we speeltuin : Floddertje  
Meenemen: Rugzakje met schone kleren en een flesje water 
Wie werken er: Lucienne 
 
Donderdag 8 augustus 
Wat gaan we doen: Jeuh! We gaan lekker zwemmen vandaag. 
Waar we erin plonsen? Dat zullen we wel zien maar dat het fantastisch en nat gaat worden dat is 
een 
zekerheid! 
Meenemen: Fiets, rugtas, zwemkleding en een flesje water. 
Wie werken er: Miranda r, Lucienne 
 
Vrijdag 9 augustus 
Wat gaan we doen:We gaan er op uit vandaag naar waterspeeltuin Delftse Hout. 
Wisten jullie dat we daar ook de dieren van de kinderboerderij een bezoekje gaan brengen. Daarna 
zoeken we verkoeling bij het water. 
Meenemen: Rugzakje met schone kleren  
en een flesje water zwemkleding en 
handdoek   
Wie werken er: Petra en Margarita 
  
 

LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100 



 

 

 

 

 

 

 

Zomervakantie week 4 
 

   Maandag 12 augustus 
   Wat gaan we doen: Spetter spatter spater lekker in het water! 
   Waar we gaan spetteren zien we later! 
   Meenemen: Fiets, rugtas, zwemkleding en een flesje water. 
   Wie werken er: Trudy en Lucienne 
 
   Dinsdag 13 augustus 
   Wat gaan we doen: Gewapend met hamers, spijkers en houten pallets, timmeren we vandaag het 
   mooiste, hoogste en stoerste fort in de Bouwspeelplaats.  
   Meenemen: Fiets, rugzak en flesje water. 
   Wie werken er: Lucienne en 
 
   Woensdag 14 augustus 
   Wat gaan we doen:Wie kan de grootste bellen blazen? Op deze dag gaan we proberen de SUPER 
    GROOTSTE bel te maken... wie weet gaat het jou wel lukken. 

    Wie werken er: Lucienne 
 
 
   Donderdag 15 augustus 
   Wat gaan we doen:Een snufje van dit en een snufje van dat.. 
   vandaag is de keuken van jou! Om vervolgens met een volle buik te loungen in de bioscoop. 
   Meenemen:Fiets, rugtas en een flesje water. 
   Wie werken er: Lucienne en Trudy 
 
   Vrijdag 16 augustus 
   Wat gaan we doen: Ben jij klaar voor deze spannende dag ? Heb jij weleens eens een vogelspin van 

dichtbij bekeken? Of andere bijzondere exotische dieren? Wat is jouw favoriete reptiel ….kan je 
proberen deze na te maken met klei... dan is die voor jouw!! 
Wie werken er: Petra en Margarita 
                                                                   

 

 

LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100 



 
 
 
Zomervakantie week 5 
 
 
Maandag 19 augustus 
Wat gaan we doen: Laat zien wie de echte Robin Hood is! Lukt het jou ook om de pijl in de 
roos te schieten? We gaan vandaag boogschieten. 
Meenemen: Fiets, rugzak en een flesje water  
Wie werken er: Trudy en Yara 
 
Dinsdag 20 augustus 
Wat gaan we doen:Ik zeg bommetje! Vandaag nemen we een verkoelende duik en gaan we 
zwemmen. 
Meenemen: Fiets, rugzak, zwemspullen en een flesje water. 
Wie werken er: Trudy en Lucienne. 
 
Woensdag 21 augustus 
Wat gaan we doen: Hou vandaag je hamer en spijkers klaar, we vertrekken naar de 
bouwspeelplaats. 
Daar bouwen we een mooi kasteel of fort, ga je gezellig mee? 
Meenemen: Fiets, rugzak en een flesje water 
Wie werken er: Lucienne 
 
Donderdag 22 augustus 
Wat gaan we doen: Jachtseizoen! Een spannend spel waarbij je ook nog eens strategisch moet 
nadenken. En wat dacht je van Levend Stratego? Natuurlijk kan ook dit spel ook 
niet ontbreken. 
Meenemen:  Fiets, rugzak en flesje water. 
Wie werken er :Lucienne en Kelly 
 
Vrijdag 23 augustus 
Wat gaan we doen: We gaan elke week een speeltuin af om te onderzoeken. Welke vinden jullie de 
beste? Vandaag bezoeken we speeltuin: Goudhaantje 
Meenemen: Rugzak en een flesje water 
Wie werken er: Petra en Margarita 
 
 
 

 

 

LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100 



 

 

 

Zomervakantie week 6 
 
Maandag 26 augustus 
Wat gaan we doen: Heerlijk van de helling rollen, of op de watertrap spelen? Om vervolgens relax 
te gaan picknicken in de schaduw. Dit alles gaan we vandaag doen op het Dakpark in Rotterdam. 
Meenemen: Fiets, zwemkleding, rugtas en flesje water. 
Wie werken er: Marleen en Trudy 
 
Dinsdag 27 augustus 
Wat gaan we doen: Voel jij je als een vis in het water net als een snoek.. vergeet dan beslist niet je 
zwembroek! We gaan naar de Brielse meer. 
Meenemen: Fiets, rugzak, zwemspullen en een flesje water 
Wie werken er: Marleen, Miranda de R en Trudy 
 
Woensdag 28 augustus 
Wat gaan we doen:  Hebben jullie zin in een feestje? Dat komt 
heel goed uit, want vandaag is het eindfeest van Un1ek op het 
zomerterras. 
Meenemen: Rugzak en een flesje water 
Wie werken er: Lucienne 
 
Donderdag 29 augustus 
Wat gaan we doen: PLONS! Weet jij al wat we gaan doen vandaag? We verklappen niet te veel 
maar je weet wel dat jij je zwemkleding moet meenemen. 
Meenemen: Fiets, zwemkleding, rugzak en een flesje water. 
Wie werken er :Marleen, Miranda de R 
 
Vrijdag 30 augustus 
Wat gaan we doen: 
Het is tijd de hoogste tijd bedankt voor weer een fijne vakantie vol gezelligheid.  
Bedankt  jongens, bedankt meisjes! 
Eindfeest van vakantieopvang 
Jullie krijgen hiervoor een aparte uitnodiging. 
Wie werken er: Lucienne en Margarita 
 

 

 

 

 

 

LOCATIE: IKC Ambacht, Goudsesingel 100 


