
 

Griezelen bij Vakantieopvang Holy 
Groep Geel 
 
Na de goede start van het nieuwe schooljaar zijn wij wel weer toe aan een vakantie! 
Gelukkig komt de herfstvakantie er binnenkort aan! 
Deze vakantie staat in het teken van griezelen! We gaan allemaal spannende 
activiteiten doen die te maken hebben met griezels, spoken en monsters. Wie weet 
verander jij zelf ook nog wel in een griezel! 
Kom jij deze vakantie ook lekker griezelen bij Vakantieopvang Holy? 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 griezelige herfstvakantie van! 



 

Maandag 21 oktober 
Vandaag gaan we allemaal griezelspelletjes spelen! Ben jij goed in spook bowlen of 
spook gooien? Of gaat de oogbalrace jou beter af? Test ook of je net zo snel als een echte 
heks op een bezem bent en win van je tegenstanders! 
Ochtend & middag: Griezelspelletjes spelen. 
 
Dinsdag 22 oktober 
Spoken bestaan niet? Vandaag wel! Vandaag gaan wij ons namelijk 
omtoveren tot echte spoken! Zal daarna iedereen van ons gaan 
schrikken? Ook knutselen we in de middag ons eigen monster!  
Ochtend: Omtoveren tot spook. 
Middag: Monsters knutselen.  
 
Woensdag 23 oktober 
Vandaag houden we een relax dagje! We gaan met zijn allen naar de 
bioscoop en kijken daar een leuke film! Verder kan je vandaag lekker spelen met het 
speelgoed of buiten spelen. 
Ochtend & middag: Bioscoop. 
 
Donderdag 24 oktober 
Vandaag maken we allemaal lekkere griezelhapjes zoals een mummie van 
bladerdeeg, een oreo spin en een lekker wormendrankje! Durf jij het op te 
eten?  ‘s Middags  naar de speeltuin! 
Ochtend: Griezelhapjes maken en eten. 
Middag: Naar de speeltuin.  
 
Vrijdag 25 oktober 
De laatste dag van de vakantie alweer! Deze dag sluiten we af met een 
griezelfeest! Je mag vandaag verkleed komen en kan ook geschminkt worden! 
Ook gaan we dansen op griezelmuziek en houden we een griezelbingo! 
Ochtend & middag: Griezelfeest.  

 

 


