
 

Winter wonder Vakantieopvang Holy land 
Groep Groen 
 
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: 

 0681198863 
 

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 
Vandaag hebben we een lekker knutseldagje! In de ochtend maken we met elkaar een 
mooie kerstboom van sterren. In de middag maken we geluk engeltjes. Deze kan je aan een 
sleutelhanger hangen! Misschien brengt hij je wel geluk in het 
nieuwe jaar? 
Ochtend: Kerstboom van sterren maken. 
Middag: Geluk engeltjes maken.  

 
Dinsdag 24 december 
Tijdens de winter is het altijd erg koud en soms gaat het zelfs 
sneeuwen! Vandaag gaat het bij onze groep sowieso sneeuwen, we 
maken namelijk onze eigen sneeuw vandaag. In de middag maken 
we ook nog lekkere appelflappen en eten deze natuurlijk ook op! 
Ochtend: Sneeuw maken. 
Middag: Appelflappen maken.  
 
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 
Weet jij wat een sneeuwbol is? Dat is een bol van glas of plastic met een 
leuk figuurtje erin. Als je deze schudt dan gaat het meestal sneeuwen of 
er dwarrelen glitters naar beneden. Vandaag kan je je eigen sneeuwbol 
maken! In de middag gaan we creatief aan de slag met strijkkralen! Maak 
jij een mooie wintercreatie? 
Ochtend: Sneeuwbol maken. 
Middag: Creatief met strijkkralen. 
 
Dinsdag 31 december 
Vandaag is het Oudjaarsdag! Vanavond gaat er weer vuurwerk de lucht 
in. De ochtend maken we eetbare vuurwerkpijlen. In de middag maken 
we onze eigen bingo en spelen we een potje! 
Ochtend: Eetbare vuurwerkpijlen maken. 
Middag: Bingo maken. 
 
Woensdag 1 januari 
Vandaag is het nieuwjaarsdag. Alle locaties van Un1ek zijn gesloten. 

 
Donderdag 2 januari 
Heb jij ooit van Krimpie Dinkie gehoord? Als je hier iets moois op 
tekent en het daarna in de oven doet dan krimpt dit en wordt het 
hard. Hier kan je dan zelf bijvoorbeeld een sleutelhanger van maken. 
In de ochtend gaan we hiermee aan de slag. In de middag bakken we 
koekjes en drinken we warme chocolademelk. 
Ochtend: Creatief met Krimpie Dinkie. 
Middag: Koekjes bakken en warme chocolademelk.  
 
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.  
 
 

 


