
 

Griezelen bij Vakantieopvang Holy 
Groep Paars 
 
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: 

 0614876815 
 

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 maken van ons lokaal een spooklokaal! Samen zorgen we ervoor dat het er 
spookachtig uit gaat zien. Misschien is het daarna wel spannend om erin te gaan? 
Durf jij er zelf nog in? 
Ochtend & middag: Spooklokaal maken.  

 
Dinsdag 22 oktober 
Vandaag maken en bakken we allemaal griezelige dingen.  Durf jij het op 
te eten? Ook gaan we in de middag naar het springparadijs. 
Ochtend: Griezelige dingen bakken. 
Middag: Naar het springparadijs. 
Let op! Meenemen: fiets, lege rugzak. 
 
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 onszelf griezelig. Vandaag kan je jezelf laten schminken! Ook gaan 
we een eigen T-shirt griezelig maken. Zijn we hiermee klaar? Dan gaan we lekker 
dansen op de griezeldisco. 
Ochtend: Schminken 
Middag: T-shirt griezelig maken en griezeldisco 
Let op! Meenemen: eigen T-shirt 
 
Vrijdag 25 oktober 
De laatste dag van de vakantie alweer! Die 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.  
 

 


