
 

 

WIST U DAT: .... 
 

De kerst vakantie  van 23 december tot en met 03 januari 2020 is. 
 

Het thema is Wonderzoekers. 
Uw kind voor 09:30 uur aanwezig moet zijn in de vakantieopvang in verband met het 

programma. Tenzij dit anders is aangegeven. 
 

Wij in het programma duidelijk aangeven wanneer wij een uitstapje hebben hoe laat wij 
vertrekken. 

 
De kinderen iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje moeten meenemen. 

 
De kinderen door de buitenactiviteiten vies kunnen worden. TIP geef kleding mee wat vies 

mag worden, kaplaarzen (schoenen) en eventueel regenkleding. 
 

Er soms op het programma staat dat kinderen hun fiets mee moeten nemen en indien 
kinderen geen fiets bij zich hebben, zij helaas niet kunnen deelnemen aan de fiets 

activiteiten. 
 
Wij zo snel mogelijk willen weten of uw kind naar de vakantie opvang komt. U kunt hiervoor 

het ouderportaal gebruiken. 
 

Via het ouderportaal u uw kind moet afmelden  
 

De vakantieopvang een eigen klasbord heeft 
 
U ruildagen en extra opvang dagen via het ouderportaal kan aanvragen. U krijgt minimaal 10 

werkdagen van tevoren een terugkoppeling of dit wel of niet akkoord is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Locatie: Kind centrum PWA   

Thema: Wonderzoekers 

Periode: 23 december t/m 3 januari  

Mobiel: 0650596311 

 
De tijd rond kerst is een tijd vol verwondering en verbazing.  
En je tijd hier bij ons op de BSO belooft ook een tijd vol verassingen te worden. We gaan een aantal 
wonderlijke ontdekkingen doen. 
 
 
Maandag: 23 december 
Vandaag gaan we met alle kinderen veel leuke en spannende dingen ontdekken bij Jeugdstad in 
Vlaardingen. Lekker koken, dingen maken en misschien kan je wel circus trucjes leren. Wij gaan 
hiernaartoe met de Un1ek busjes.         
Let op: Om 09:30 moeten alle kinderen aanwezig zijn.  
 
 

Dinsdag: 24 december  
Vandaag gaan we wat wonderlijks doen in de ochtend met eten, je kan vandaag je 
eigen komkommer kerstman maken. Leuk en smakelijk!  

 
In de middag gaan we op stap om wonderen te zoeken in de Heemtuin 4 tot 6 jarige 
kinderen en de Polder in met de 7+ kinderen. 
Misschien vinden we wel een mooi kruipend beestje onder een stronk en zien we een 
ijsvogel vliegen. En als de temperatuur mee werkt misschien wel een ijspegel. Met 
een schep in de grond wroeten en de beestjes ontdekken die daar wonen. 
 

 
 

             Woensdag:  25 december 1ste Kerstdag, we zijn gesloten!  

 
 

                             Donderdag: 26 december 2de Kerstdag, we zijn gesloten!                   

 
 
Vrijdag: 27 december: 
 Doe je sjaal om, trek je handschoenen aan en zet je muts op! Want vandaag gaan we schaatsen bij het 
winterterras in het Oranjepark. We gaan lekker warm met het OV. Tip: neem je schaatsen mee als je 
deze hebt. Let op: Je moet je handschoenen meenemen, want het dragen van handschoenen op de 
ijsbaan  is verplicht!  

 

  

 

 

 

 



 

 

Locatie: Kind centrum PWA   

Thema: Wonderzoekers 

Periode: 23 december t/m 3 januari  

Mobiel: 0650596311 

 
 
 

Maandag 30 december: 
Vandaag gaan de 7+ kinderen op de fiets naar de sport en outdoor BSO Polderpoort. Er staan ons de gehele 
dag allemaal spannende activiteiten te wachten.  
Let op: de 7+ kinderen worden om 09:00 uur verwacht, vergeet je fiets niet mee te nemen!  
De jongere kinderen gaan een gesmolten sneeuwpop maken, maar met wat. Wie weet het? Met cho......?  
In de middag is er een speurtocht door de PWA. 

 
Dinsdag 31 december: 
De kinderen van 4 tot 7 jaar, gaan in de ochtend een spectaculaire vuurwerktekening maken,  
hoe we dit doen is een klein wondertje.  
Heb je ooit een auto zien rijden op lucht? Vandaag maken we in  de ochtend met de 7+ 
kinderen autootjes die op lucht gaan rijden. Hoe? Ja dat is weer een wonder.  
In de middag houden we een winterestafette. 

 

Woensdag 1 januari 2020: Nieuwjaarsdag, we zijn gesloten! 

 
 
 
Donderdag 2 januari: 
Vandaag staat alles in het teken van experimenteren.  
In de ochtend gaan de 4+ kinderen een raket maken die ook nog lekker smaakt en in de middag  
maken we een stuiter ei! In de ochtend gaan de 7+ kinderen een wonderlijke lamp maken,  
een lava lamp! In de middag maken we onze eigen slijmerige smurrie.  
 
Vrijdag 3 januari: 
In de ochtend. Hakken, snijden, pompoen, afval weg, koken, fijn maken, kruiden, bouillonblokjes en wat heb 
je dan, SOEP HHHHMMMM!!! In de middag gaan we gezellig bingo spelen, met leuke prijzen. 

 
 

 


