
 

 

………………..................………..….Wist U Dat………………………….......................... 

De Kerstvakantie is  van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari  2020 is. 

• Het thema van de vakantie is: IJSKOUD! 

• Wij weer een leuk programma hebben voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

• Wij i.v.m. onze activiteitenplanning het liefst zo snel mogelijk van u willen 

weten of uw kind wel/niet naar de vakantieopvang komt. Dit moet u zelf 

aangeven in het ouderportaal van Un1ek. 

• Wij in het programma i.v.m. activiteiten vermelden hoe laat uw kind aanwezig 

moet zijn op locatie en wanneer wij weer terug zijn op locatie. 

• Wij het zeer op prijs stellen als u uw kind tijdig afmeldt via Kindplanner. 

• Uw kind iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje mee moeten 

nemen. Ook als dit niet vermeld staat op het programma! 

• Er soms op het programma staat dat 7+ kinderen hun fiets mee moeten 

nemen, en indien kinderen geen fiets bij zich hebben, zij helaas niet kunnen 

deelnemen aan de fiets activiteiten. 

• Wij alleen maar kinderen meenemen tijdens zwemactiviteiten als zij in het 

bezit zijn van tenminste een A-diploma. 

• U ruildagen, flexibele opvang dagen en extra opvang dagen in kan dienen in 

het ouderportaal, u krijgt dan minimaal 10 werkdagen van tevoren een 

terugkoppeling of dit wel/niet akkoord is. 

• Wij water/thee en gezonde snacks als tussendoortje aanbieden aan de 

kinderen. 

• De Vakantieopvang op IKC De Bavinck  is  van 07:00 uur tot 18:30 uur op maandag, 

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag! 



 

 

Vakantieopvang Centrum Thema:  

Locatie:IKC De Bavinck, Da Costastraat 26, 3131GC Vlaardingen. 

Periode: 23 december tot 27 december. 

Mobiel: 06- 11038340 

 

 

Maandag 23 december: 

Vandaag worden we echte klimgeiten!       

Vandaag gaan we een grote berg beklimmen.  

Durf jij helemaal tot boven te komen?!   

We gaan vandaag naar de klimwand bij sportcentrum Polderpoort.  

 

 

Dinsdag 24 december:  

OOOJEEE, de speelgoed dieren zijn in de vriezer gekropen!  

Help jij ons de dieren uit te hakken?!!                                                

In de ochtend gaan wij ijshakken  

en in de middag spelen wij de KERST- Bingo! Met hoeveel prijsjes ga jij naar huis? 

 

 

 

Woensdag 25 december: 

Dicht, Eerste Kerstdag 

 

Donderdag 26 december: 

Dicht Tweede Kerstdag 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 27 december:  

Vandaag gaan we naar Jeugdstad. Om 9:45uur vertrekken wij 

lopend naar Jeugdstad 

We gaan daar leuke activiteiten doen zoals kerststukjes maken, 

sieraden maken, houtbewerken en nog veel meer. 

Hier blijven we gezellig tot 15:00 uur. Daarna lopen wij terug naar de 

BSO. 

 

 

 



 

 

Vakantieopvang Centrum Thema:  
Locatie: IKC De Bavinck, Da Costastraat 26, 3131GC Vlaardingen. 

Periode: 30 december tot 3 januari 2020. 

Mobiel: 06- 11038340 

 

Maandag 30 december: 

Het is IJSKOUD buiten!! We gaan Iglo’s maken van suikerklontjes.  

In de middag gaan wij allerlei leuke gezelschapsspelletjes spelen  

zoals Mens erger je niet, Doolhofje, Het bitterballen spel en zo  

nog veel meer. Heb jij nog een leuk spel thuis?  

Neem  dan vandaag mee! 

Als afsluiter van deze gezellige middag zullen we met z’n alle marshmallows maken. 

 

 

Dinsdag 31 december 

Vandaag gaan we naar Jeugdstad. Om 9:45 uur vertrekken wij lopend naar Jeugdstad. 

Daar gaan we leuke activiteiten doen zoals klimmen in touwen, sieraden maken, 

houtbewerken, springen op een springkussen en nog veel meer. 

Hier blijven we gezellig tot 15:00 uur daarna lopen wij terug naar de BSO. 

 

 

 

 

Woensdag 1 januari:  Gesloten!  HAPPY NEW YEAR! 

 

 

 

 

Donderdag 2 januari: 

Vandaag gaan wij naar het Winterpark in Het Hof. Hier gaan wij schaatsen op de 

schaatsbaan. Neem vandaag VERPLICHT je handschoenen mee en 

kleed je warm aan. Als je geen handschoenen hebt, mag je niet op de 

schaatsbaan. Nadat we hebben geschaatst gaan we een lekkere 

pannenkoek eten in Het Pannenkoekenhuis. Wij zullen rond 14:30 uur 

weer terug zijn op de BSO. 

 

 

Vrijdag 3 januari: 

Vandaag mag je lekker in je pyjama naar de BSO toe komen. We gaan in de 

ochtend oliebollen maken. In de middag sluiten we de vakantie af met een leuke film op het 

grote scherm in de gymzaal! 

 


