
 

 

 

 

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 IKC de regenboog 
Zwaluwstraat 15 3145 NG Maassluis. Telefoonnummer 06-52360545 

Het team voor deze vakantie van IKC de Regenboog: Mizgin, Annemarie, Vanessa en 
Lisanne 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Maandag 23 december 2019 
Vandaag gaan wij naar het Museum in 
Maassluis voor een workshop. Tijdens deze 
workshop mag iedereen zijn/haar eigen kerstbal 
beschilderen. Deze kerstbal mag je mee naar huis 
nemen.  
 
 
Dinsdag 24 december 2019 
Kleed je warm aan en vergeet je handschoenen, sjaal en muts niet, want vandaag gaan wij 
schaatsen bij het Winterterras in het Oranjepark in Vlaardingen!  
Heb je zelf schaatsen, neem die dan mee! 
 
 
 

 
 
 
 

 
Woensdag 25 december 2019 
Wij wensen iedereen een hele fijne eerste Kerstdag! 
Vandaag is BSO de Regenboog gesloten.  

                                                                                                      
Donderdag 26 december 2019                                          
Wij wensen iedereen een hele fijne tweede Kerstdag! 
Vandaag is BSO de Regenboog gesloten.  
 
 
Vrijdag 27 december 2019 
Vandaag is BSO de Regenboog gesloten. De kinderen zijn  
welkom op BSO het Balkon. 
Tel.: 06 525 36 03 05 
 
 
 

 
 

 



 

 

Maandag 30 december 2019 
Wij hopen dat jullie allemaal hele fijne en gezellige kerstdagen hebben gehad. Vandaag 
gaan wij nog even door met lekker koken. We hebben een kookworkshop waarbij we bijv. 
cup cakes gaan maken, hmmm!! 
 
Dinsdag 31 december 2019 
Het is echt waar, we beginnen bijna aan een nieuw jaar!  
Om precies te zijn is dat om 00:00 uur vanavond, maar wij luiden om 12:00 uur alvast aan 
het nieuwe jaar. Dit doen we natuurlijk met vuurwerk en champagne!  
 

Woensdag 1 januari 2020 
Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar en een mooi 2020! 
Vandaag is BSO de Regenboog gesloten.                         
                                                                                                     

Donderdag 2 januari 2020 
Kleed je warm aan en vergeet je handschoenen, sjaal en muts 
niet, want vandaag gaan wij schaatsen bij het Winterterras in 
het Oranjepark in Vlaardingen!  
Heb je zelf schaatsen, neem die dan mee!  

 
 
 
 
Vrijdag 3 januari 2020 
Vanochtend gaan we met zijn allen allerlei lekkere hapjes 
maken. Vanaf 16:30 bent u als ouder welkom op de Regenboog. 
We zullen dan met iedereen samen een nieuwjaarsreceptie hebben en hierbij genieten van 
de hapjes die de kinderen gemaakt hebben.  

 
 
  


