
 

 

 

Vakantie opvang Steendijkpolder presenteert het thema: 

Stormachtige week!  
 

Wij hebben weer zin in de herfstvakantie!   

Om de dagen waarop uitstapjes gepland staan zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen 

wij u om uw kind op die dagen vóór 09:30 uur te brengen. Wij zullen er naar streven, dat 

wij op dagen met uitjes buiten de deur uiterlijk 17:00 uur terug zijn op de locatie.   

  

Wij vragen u om (via het Ouderportaal) op tijd aan ons door te geven wanneer uw kind niet 

aanwezig zal zijn. Geeft u niets door, dan gaan wij ervan uit dat uw kind aanwezig is.   

  

Wilt u, als de weersomstandigheden erom vragen, uw kind bij slecht weer regenkleding 

meegeven? Liever geen paraplu vanwege de veiligheid op straat. Verder is het prettig voor 

uw kind als hij/zij goede schoenen draagt en kleding die vies mag worden. Met uitstapjes 

waarbij wij gaan fietsen, zijn goede schoenen en een goede fiets verplicht. Extra kleding 

mee is altijd fijn. Met zwemmen is minimaal het zwemdiploma A vereist.  

   

Tijdens de uitstapjes kunt u ons altijd bereiken via de mobiele telefoons. Wij streven 

ernaar om alle uitstapjes door te laten gaan, maar als het door omstandigheden niet 

mogelijk is, zal er naar een passend alternatief worden gezocht.  

 

Het team van vakantieopvang Steendijkpolder: Daisy, Houssnia, Fabio, Gonny, Mireille, 

Kaylee, Dunja en Lisa.  

  

 

Vakantieopvang Steendijkpolder   

IKC Ichthus Steenen Dijck 4- 6. 3146 BX Maassluis  

T 010-5915948 / 06-52360554 /  06-24109081  
  

 

Woensdagen 

Op alle woensdagen is onze vakantieopvang dicht en worden de kinderen verwacht bij 

vakantie opvang de Waterweg, in IKC Het Balkon,  aan de Jacob van Heemskerklaan.  

(telefoonnummer: 0105931150) 

  

  



 

 

 

 

 

Maandag 21 oktober: 

Een stormachtige week, dat past goed bij de herfst. Groep 1 t/m 3 gaan vandaag met dit 

thema aan de slag op de locatie. Knutselen in het thema, en als het niet te hard stormt 

lekker naar buiten. 

 

Groep 4 t/m 8 gaan vandaag naar de Polderpoort en mogen meedoen aan de crazy race. Bij 

dit spel krijgen we telkens opdrachten van de spelmakers die wij moeten uitvoeren. Maar 

let op je tijd.. jullie moeten wel snel zijn! 

 

Dinsdag 22 oktober: 

De stormachtige week dag 2.. de kinderen van groep 1 t/m 3 mogen vandaag lekker spelen, 

rennen en springen in het trampolinepark! Tegenwoordig heb je hier ook Glowgolf, hoe vaak 

doe jij er over om het golfballetje in het holletje te slaan?  

 

In de herfst regent het vaak en van regen word je nat. Het is de bedoeling dat de kinderen 

van groep 4 t/m 8 vandaag ook nat wordt, maar niet van de regen! Maar door heerlijk in het 

zwembad te springen en te zwemmen natuurlijk. Wij gaan vandaag naar zwembad De Hoge 

Bomen in Naaldwijk met de busjes.  

 

Woensdag 23 oktober:  

Alle kinderen zijn bij vakantieopvang de Waterweg. 

 

Donderdag 24 oktober 

Vandaag is het de bedoeling dat groep 1 t/m 3 naar de sporthal gaan! Leuke sport en spel 

activiteiten, om lekker warm te worden. Het is namelijk al een stuk kouder buiten!  Vergeet 

je sportkleding en gymschoenen niet.  

 

De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan vandaag jachtseizoen spelen. Gaat het jullie lukken om 

niet gevonden te worden? 

 

Vrijdag 25 oktober: 

De week sluiten we af met spelletjes in het speellokaal en een mooie herfstwandeling. 

Weet jij een leuke speeltuin in de buurt? 

Laat het ons weten en misschien kunnen we daar dan wel heen lopen. 

Van die spelletjes en het wandelen wordt je natuurlijk moe..  

Daarom sluiten wij de week af met een leuke film en daarbij  

hoort natuurlijk wel wat lekkers! 


