
 

 

  
Vakantieopvang groep  

Pijlstaartjes en Boomklevers groep 5 t/m 8   
Goudsesingel 100 

3135 CC Vlaardingen 
Tel: 06-15192477 

 
 
Maandag 23 december 
Takken, versiering…..we maken vandaag ons eigen kerststukje. Dat mag je natuurlijk 
mee naar huis nemen voor de Kerstdagen! 
We gaan ook lekker bewegen op het ijs! Heb je zelf schaatsen? Neem ze mee!  
En neem je handschoenen mee. Dat is verplicht! 
 
Meenemen: Rugzak, broodtrommel en flesje of bidon met water, schaatsen, 
handschoenen. 
 

 
Dinsdag 24 december 
Trek je wandelschoenen aan! Neem je speurneus mee. We gaan op 
jacht! Lukt het om de “prooi” te vangen? 
 
Meenemen: Rugzak, fiets, broodtrommel en flesje of bidon met 
water. 
 

 
Woensdag 25 december 
Het is Eerste Kerstdag! Vandaag is de BSO gesloten. 
 
Donderdag 26 december 
Het is Tweede Kerstdag! Ook vandaag is de BSO gesloten. 
 
 
Vrijdag 27 december 
Theater, schminken, knutselen, circusschool en nog veel meer…  
We gaan vandaag naar Jeugdstad! 
 
Meenemen: Rugzak, broodtrommel, flesje of bidon met water. 
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Maandag 30 december 
Zit je in groep 5? Dan kan je vandaag van alles doen! Waar heb je zin in? Theater, 
schminken, knutselen, kokkerellen en nog veel meer…. Het kan allemaal bij Jeugdstad!  
Zit je in groep 6 of hoger? Gooi je spieren lekker los, want jullie gaan naar Jump XL!!!  
Neem anti-slipsokken mee, want die zijn verplicht! 
Meenemen: Rugzak, broodtrommel, flesje of bidon met water, anti-slipsokken 
 
Dinsdag 31 december 

 
Op de allerlaatste dag zoeken we de kou op. We gaan schaatsen! 
Heb je zelf schaatsen? Neem ze mee!  
En neem je handschoenen mee! Dit is verplicht! 
Meenemen: Rugzak, broodtrommel, flesje of bidon met water, 
schaatsen, handschoenen. 
 

 
 
Woensdag 1 januari 

Gelukkig Nieuwjaar! We gaan er weer een mooi jaar van 

maken, maar vandaag zijn we allemaal lekker vrij. Morgen zijn we 
er weer! 
 
Donderdag 2 januari 
Het is op 1 januari een traditie: De Nieuwjaarsduik! 
Neem vandaag je zwemspullen mee, want wij hebben vandaag onze eigen Nieuwjaarsduik! 
Meenemen: Rugzak, broodtrommel, flesje of bidon met water, fiets en zwemspullen. 
 
Vrijdag 3 januari 
We sluiten de vakantie af met ijs en warme chocolademelk!  
Heb je schaatsen? Neem ze mee!  
Neem in ieder geval je handschoenen mee, want die zijn verplicht! 
Meenemen: Rugzak, broodtrommel, flesje of bidon water, handschoenen, schaatsen. 


