
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WIST U DAT……………………………………………  
 

 De herfstvakantie van maandag 21 oktober tot en met vrijdag  25 
oktober 2019 is.  

 Het thema van de vakantie BSO is: groen en gezond!!  

 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!   

 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. 

 U 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: groen en gezond!! 

       Locatie: IKC De Bavinck 

       Periode: 21 oktober t/m 25 oktober 

       Mobiel: 0611038340 

Maandag 
Vandaag gaan we met het busje van Un1ek  
naar het Stealduinse bos. 
Om 11:00 uur vertrekken wij.  
Neem je kaplaarzen en je regenjas mee want wie weet  
valt er een druppeltje naar beneden.  
Hier gaan we opzoek naar paddestoelen en blaadjes  
maar we gaan ook een kijkje nemen bij de bunkers.  
Rond 15:15 uur worden we weer opgehaald door het un1ek busje.  
 
 
Dinsdag 
Vandaag gaan we knutselen met kastanjes en blaadjes.  
Van poppetjes tot diertjes.  
In de middag gaan we naar buiten  
(als het droog is) en anders blijven  
we binnen en doen we een speurtocht over de natuur.  
Bereid je dus maar vast voor want dat wordt zoeken geblazen. 
 
 
          Woensdag 
                                       Op het strand vind je van alles, zoals  
                                       schelpen, dieren maar helaas ook afval. 
    
Vandaag gaan we schoon maken en schelpen zoeken. 
            
 
Donderdag 
Een dagje Broekpolder, neem je sportkleding mee want sportief moet je zijn  
want we gaan survivallen!! 
 
Vrijdag 
In de ochtend gaan we hapjes maken. Voordat wij dat allemaal gaan opeten 
moeten we eerst sportief zijn want we krijgen sportles in onze tuin. Neem 
sportkleding mee wat vies mag worden. Na het sporten gaan we heerlijk onze 
hapjes opeten.  
 


