
 

Winter wonder Vakantieopvang Holy land 
Groep Geel 
 
Het is weer tijd voor de kerstvakantie! Meestal is het erg koud in de kerstvakantie, het is 
namelijk winter. Daarom kan je nu je vakantie komen vieren bij Winter wonder 
vakantieopvang Holy Land.  
Deze vakantie doen we allemaal winterse activiteiten zoals schaatsen, winterspelletjes, 
winter knutselwerkjes en natuurlijk maken we ook lekkere hapjes.  
Ook worden er tijdens de kerstvakantie ook een aantal feesten gevierd namelijk Kerst en 
Oud en Nieuw. Tijdens deze vakantie doen we ook een aantal activiteiten die hier mee te 
maken hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vakantieopvang Holy vindt plaats bij: 

 Baarnhoeve 4 in Vlaardingen 
 
Het telefoonnummer dat groep geel deze vakantie gebruikt is: 

 0642404324 
 

De woensdagen en vrijdagen voegen wij de groepen samen. 
 
Het vakantieprogramma kan door verschillende omstandigheden wijzigen maar mocht dat 
zo zijn dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht door de pedagogisch medewerkers in de 
ochtend als u uw kind(eren) komt brengen. 
 
Wij hebben er zin in en maken er samen met jullie een gezellige Kerstvakantie van! 



 

Week 1 
 
Maandag 23 december 
Tijdens de kerstperiode sturen mensen elkaar vaak een kerstkaart om 
elkaar fijne Kerstdagen en een fijne jaarwisseling te wensen. Vandaag 
kan je op de BSO een eigen kerstkaart maken! In de middag gaan we 
deze kaarten op de post doen! Vergeet dus geen adres mee te 
nemen! Op de terugweg spelen we nog even in de speeltuin! 
Ochtend: Kerstkaarten maken 
Middag: Kaart op de post doen en spelen in de speeltuin. 
Let op! Neem een adres mee!  
 
Dinsdag 24 december 
Het is bijna Kerst! Met Kerst zijn we vaak gezellig bij elkaar met familie en meestal eten we 
dan allemaal lekkere dingen. Vaak wordt de tafel dan heel mooi gedekt. Maak vandaag je 
eigen Kerst bord zodat je tijdens het kerstdiner een speciaal bord hebt om van te eten! In 
de middag spelen we de winterbingo! 
Ochtend: Versier je eigen bord 
Middag: Winterbingo!  
 
Woensdag 25 december 
Vandaag is het Kerst. Alle locaties van Un1ek zijn gesloten. 

 
Donderdag 26 december 
Vandaag is het Kerst. Alle locaties van Un1ek zijn gesloten. 
 
Vrijdag 27 december 
Kan jij net zo snel schaatsen als Sven Kramer of Ireen Wust? Trek 
vandaag je warme kleding aan dat lekker zit want wij gaan schaatsen 
op de schaatsbaan op het winterterras in het Oranjepark. Vergeet 
geen handschoenen mee te nemen! 
Ochtend & middag: Schaatsen 
Let op! Meenemen: handschoenen (zonder handschoenen mag uw 
kind niet schaatsen).  
 
 



 

Week 2 
 
Maandag 30 december 
Vandaag gaan we lekker actief aan de slag! We spelen we winterspelletjes in de gymzaal! In 
de middag gaan we met lekker weer naar buiten en anders spelen we lekker binnen. 
Ochtend: Winterspelletjes in de gymzaal. 
Middag: Vrij spelen/buitenspelen. 
Let op! Neem een adres mee!  
 
Dinsdag 31 december 
Vandaag is de laatste dag van 2019 en vanavond vieren we Oud en 
Nieuw! Met dit feest worden er meestal lekkere hapjes gegeten zoals 
oliebollen en appelflappen ook wordt er vaak geproost met een 
lekker drankje! In de ochtend maken we samen lekkere hapjes en in 
de middag eten we ze op en proosten we alvast met een lekkere 
kinderchampagne en kijken we een filmpje! 
Ochtend: Hapjes maken. 
Middag: Proosten en film kijken. 
 
Woensdag 1 januari 
Vandaag is het nieuwjaarsdag. Alle locaties van Un1ek zijn gesloten. 

 
Donderdag 2 januari 
Kan jij net zo snel schaatsen als Sven Kramer of Ireen Wust? Trek 
vandaag je warme kleding aan dat lekker zit want wij gaan schaatsen 
op de schaatsbaan op het winterterras in het Oranjepark. Vergeet 
geen handschoenen mee te nemen! 
Ochtend & middag: Schaatsen 
Let op! Meenemen: handschoenen (zonder handschoenen mag uw 
kind niet schaatsen). 
 
Vrijdag 27 december 
Van al die feestjes van de afgelopen weken zijn we misschien wel een 
beetje moe geworden! Daarom hebben we vandaag een 
ontspannende dag! Om te ontspannen gaan we vandaag bewegen op 
muziek. 
Ochtend & middag: Ontspandag  
 
 

 


