
 

 

 

 

Wij hebben nú al zin in de kerstvakantie! 

 
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 Kindplanner) 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 mee  geven? Liever 
geen paraplu vanwege de veiligheid op straat. Verder is het prettig voor uw zoon /dochter als hij/zij goede 
schoenen draagt en kleding die vies mag worden. 

Deze vakantie gaan we ook schaatsen bij het winterterras. Heeft uw kind eigen schaatsen, dan is het (op 
eigen risico) toegestaan om deze mee te nemen. Wij raden u aan om de schaatsen dan te merken, zodat ze 
niet kwijtraken. 

Tijdens de uitstapjes kunt u ons 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. 

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) 

 
 
 
 
 

Het team voor deze vakantie van vakantieopvang Steendijkpolder:  
Lisa, Houssnia, Fabio, Nurgul, Mireille, Marjolein, Nicole, Dunja en Kaylee 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Kerstvakantie:  23-12-2018 t/m 03-01-2019 
Locatie:   Vakantieopvang Steendijkpolder 
Telefoonnummer:  0624109081 
 
 

Maandag 23 december 

We beginnen de vakantie met een uitstapje voor groep 3 en 4 naar BSO Polderpoort. Zij organiseren deze 
dag de winterspelen. Bij de winterspelen zijn er allemaal verschillende korte spellen vertaald naar de 
winter. Wie lost als snelste de sneeuwpoppuzzel op, welk team gooit als 1e alle “sneeuwballen” in de 
“iglo”, een soort sleeën-race en nog veel meer. De overige groepen blijven op locatie voor leuke 
knutselactiviteiten en als het weer het toelaat, gaan we deze dag het spel ‘jachtseizoen’ spelen met de 
oudste kinderen die dit willen.  

Dinsdag 24 december 

Vanavond is het kerstavond en daar hoort natuurlijk gezelligheid bij! Vandaag gaan 
we van alles knutselen om deze avond en de aankomende kerstdagen extra gezellig 
te maken. Ook maken we deze dag een kerstlunch en natuurlijk gaan we dit ook 
met z’n allen weer opeten. We sluiten deze dag af met een kerstfilm. 

Woensdag 25 december 
 
Vandaag zijn wij gesloten. We wensen jullie een fijne 1ste kerstdag!  

 
Donderdag 26 december 
 
Vandaag zijn wij gesloten. We wensen jullie een fijne 2de kerstdag! 
                                                                        
Vrijdag 27 december 
 
We sluiten deze week af met een uitstapje bij het trampolinepark! Lekker klimmen en klauteren, 
trampoline springen, bowlen en golfen. (En natuurlijk eten we daar wat lekkers!) 
 
         

 
 

  



 

 

Kerstvakantie:  23-12-2018 t/m 03-01-2019 
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Maandag 30 december 
 
Deze dag gaan wij onze eigen winterspelen organiseren! Een dag vol spelletjes die te maken hebben met de 
winter. Hopelijk hebben we dit jaar geluk en hebben we dit jaar ook spelletjes buiten in de sneeuw!  
 
Dinsdag 31 december 
 
De laatste dag van het jaar! Dit is natuurlijk een dag voor vuurwerk, oliebollen en kinderchampagne.  
Zo hebben wij wat vuurwerk geregeld voor deze dag, gaan we zelf oliebollen maken en daarna heerlijk 
opeten en gaan we ook van alles knutselen wat met deze dag te maken heeft. 
 
Woensdag 1 januari 
 
Gelukkig nieuwjaar allemaal! Vandaag zijn wij gesloten. We wensen 
jullie een fijne 1ste dag van het jaar! 

 
Donderdag 2 januari 
 
Officieel de eerste dag van het jaar bij de BSO en deze dag beginnen 
we meteen goed. We beginnen het nieuwe jaar met een uitstapje 
naar het trampolinepark! Lekker klimmen en klauteren, trampoline 
springen, bowlen en golfen.  
                                                                        
Vrijdag 3 januari 
 
Deze laatste dag van de vakantie gaan we met de busjes naar Vlaardingen. Hier is een winterterras en daar 
gaan we bijvoorbeeld schaatsen! Heb je eigen schaatsen, dan mag je die vandaag ook meenemen als je 
wilt. Kleed je lekker warm aan én neem je handschoenen of wanten mee, want deze zijn verplicht! 
 
 
   

                


