
 

 

 

 
 
Naam: Vakantie Opvang West 
Adres: Gansfoortstraat 1-5,  
3132 EM, Vlaardingen 
Tel: 0650596311  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
WIST U DAT…. 

 
 

De herfstvakantie van 21 oktober tot en met 25 oktober is. 
 

Het thema Kunst en Kitchen 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 
 

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 locaties 
Kindcentrum Prins Willem Alexander 

BSO de Schakel 
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KUNST & KITCHEN 
We gaan het deze vakantie hebben over kunst en kitchen. We hebben weer allemaal leuke activiteiten voor jullie op 

het programma staan. Zo gaan we bijvoorbeeld koekjes versieren bij de Bonte Zebra, versieren we ons bord met een 
lekkere boterham en krijgen we les van “ Juf Mies” die alles weet  over hoe we ons afval uit de keuken kunnen 

recyclen. Wij hebben er zin in! Jullie ook? 
 
Maandag 21 Oktober 
 
Vandaag gaan we met alle kinderen van 4-6 jaar lopen naar de Bonte Zebra. Bij de Bonte Zebra 
gaan we samen met de mensen die daar werken koekjes versieren. Als we klaar zijn met koekjes 
maken lopen we door naar het ’t Hof. Hier eten we onze boterhammen op en als toetje ons 
versierde koekje daarna gaan we in de speeltuin spelen. Vergeet niet je rugzak en een flesje 
water mee te nemen!!  
 

De oudste kinderen (7+) gaan vandaag samen met andere locaties van 
Un1ek, the crazy race bijwonen. De kinderen gaan in een groepje op pad (onder begeleiding) 
en zullen via een mobiele telefoon steeds verschillende opdrachten krijgen. Durven jullie deze 
knettergekke opdrachten aan? Vergeet niet je fiets, rugtas en een flesje water mee te 
nemen!! 

Dinsdag 22 Oktober  
 

In de ochtend gaan alle kinderen van 4-6 jaar samen met Juf Mies leuke dingen ontdekken die met afval en recycling 
te maken hebben. In de middag maken ze een bordje met hun eigen versierde boterham erop van papier. 

 
De oudste kinderen (7+) gaan in de ochtend een lekkere gekleurde pasta bereiden. We gaan 

pasta koken in kleurstof hoe gaat dat in zijn werk? Wat hebben we hiervoor nodig? Hoelang 
moet de pasta koken? En nog veel meer….  In de middag krijgen jullie ook een lesje over 
recycling en gaan we met elkaar een composthoop maken. Bewaren jullie je afval van het 

koken van de pasta voor de composthoop?! 
 

 
Woensdag 23 oktober 
 
Pak je kwast en de verf. Vandaag zijn we echte kunstenaars. Wie weet wat een stilleven is? 
Vandaag komen we hier achter, wie maakt het mooiste kunstwerk? Wie weet is het over 200 
jaar wel heel veel waard. In de middag gaan we iets lekkers en leuks maken in de keuken. 
Heb jij thuis een schort nemen deze dan mee. Wat we gaan maken, dat houden we nog 
even geheim.. 
 

Donderdag 24 oktober 
 

De kinderen van 4-6 jaar gaan in de ochtend van stukjes fruit een kunstwerk maken. Denk aan 
een boot van een banaan, een mast van…….Gebruik je eigen fantasie. 

Misschien is er ook nog wel fruit over om je eigen stempelkunstwerk te maken.  
In de middag gaan de kinderen van 4-6 jaar eenhoorns maken deze mogen worden versierd in 

allerlei kleuren, wie maakt de kleurrijkste eenhoorn? 
 
 

Vandaag gaan de oudste kinderen (7+) hun eigen pannenkoek maken. Wat voor ingrediënten 
hebben we allemaal nodig om beslag te maken? Als de pannenkoek klaar is, mag je hem 

versieren wie maakt het mooiste kunstwerk? in de middag gaan de oudste kinderen  (7+)  een 
kunstwerk maken van ijzerdraad en kralen. Dit kunstwerk zetten we op een eigen gemaakt 

voetstuk van klei. 
 

Vrijdag 25 Oktober 
 
We gaan vandaag met alle kinderen op avontuur in de vogelkelder. Mappa 
Mundia is de nieuwste attractie van Avonturia. Het is een kleine dierentuin vol 
belevenissen en avontuur. Zo is er een reptielenwereld, een vogelwereld en 
nog veel meer. Gaan jullie mee op avontuur? Zorg dat je om 09.30 uur 
aanwezig bent en vergeet je rugtas en flesje water niet!! 


