
 

 

 
 

Vakantieopvang  
IKC Het Balkon & IKC De Kindertuin 
 
 
Brr… December is een koude maar o zo gezellige maand. Om lekker 
warm te blijven gaan we heel veel doen. Deze vakantie is het feest 
op de BSO. Heel veel eten, knutselen en op stap. Kom jij ook ?  
 
 
Adres van ons vakantieparadijs: 
IKC Het Balkon 
Jacob van Heemskercklaan 68 
3144 DK Maassluis 
 
Contact: WhatsApp’en is mogelijk  
Tel mobiel: 06-52360305 
Tel: 010 5931150  
 

 
Aanmelden/afmelden is alleen mogelijk via 
kindplanner! 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://un1ek.kindplanner.nl/


 

 

Week 1 

 
Maandag 23 december 
 
Ben jij creatief? Vandaag gaan we veel knutselen. Je mag je eigen 
kerstboom maken en wat vind je van een kerstbal met jouw eigen 
foto erin? Aan het einde van de middag gaan we genieten van onze 
zelfgemaakte Marshmallows kerstpop. 
 
 
Dinsdag 24 december 

 
Bij kerst hoort natuurlijk een mooi gedekte tafel met kerststukken 
erop die je zelf heb gemaakt. We gaan lekkere hapjes maken en 
samen dineren op de BSO. Dat is gezellig!! 
 
 
 

 
Woensdag 25 december 
Eerste Kerstdag. Vandaag zijn wij gesloten. 
 
Donderdag 26 December 
Tweede Kerstdag. Vandaag zijn wij gesloten 
 
 
Vrijdag 27 december 

 
Jullie hebben 2 dagen Kerst gehad en wij denken dat jullie toe zijn 
aan een relax dag .Kom vandaag gezellig in je Pyjama naar de BSO. 
Vergeet je sloffen niet en extra kleding.  We gaan gezellig film 
kijken, popcorn eten en in de middag heerlijke tosti’s maken en 
eten. 
 

 

  



 

 

Week 2 

 
Maandag 30 december 
 

 
Bij het thema Winter Wonder Land hoort natuurlijk schaatsen. Kan 
jij dat? Vandaag gaan we gezellig schaatsen. We zullen rond 16:30 
terug zijn.  

 
 
Dinsdag 31 december 
Nog heel even en dan is het 2020!! Vandaag gaan jullie een 
oudejaarsborrel voorbereiden. Vanaf 17:00 mogen Mama’s 
en Papa’s ook komen genieten.  
 
 
Woensdag 1 januari 
Nieuwjaarsdag. Vandaag zijn wij gesloten. 
 

 
Donderdag 2 januari 
 
Ik hoop dat jullie een beetje uitgerust zijn van al die drukke dagen. 
Vandaag gaan we sneeuwpoppen maken. In de middag gaan we van 
een heerlijke warme chocomelk met slagroom genieten.  

 
 
Vrijdag 3 januari 

 
Om de vakantie gezellig af te sluiten is er vandaag een 
nieuwjaarsfeest op IKC de Regenboog. U kunt uw kind in de 
ochtend  naar IKC het  Balkon brengen. In de ochtend bereiden we 
allemaal lekkere hapjes voor. En in de middag gaan we lopend naar 
IKC de Regenboog. 

 
We gaan op deze locatie samen van de hapjes genieten en maken er een mega feest van. 
U kunt uw kind vanaf 16:00 bij IKC de Regenboog ophalen. 
Adres: Zwaluwstraat 15 
3145 NG Maassluis 


