
 

Winter wonder Vakantieopvang Holy land 
Groep paars 
 
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: 

 0614876815 
 

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 feestdagen maken en eten we meestal allemaal 
lekkere dingen. In Engeland maken ze meestal een High tea. 
Dit zijn allemaal zoete en hartige hapjes en daarbij drinken zij 
thee. Vandaag maken we onze eigen high tea en die snoepen 
we lekker zelf op! Can you speak English?  
Ochtend: High tea maken. 
Middag: High tea opeten. 
Let op! Neem een adres mee!  
 
Dinsdag 24 december 
Ben jij weleens in jeugdstad geweest? Hier kan je verschillende dingen doen zoals 
knutselen, schminken, dansen, proefjes doen, spelletjes doen en nog veel meer! Vandaag 
brengen wij een bezoekje aan jeugdstad! 
Ochtend & middag: jeugdstad. 
Let op! Meenemen: je fiets, rugzak, broodtrommel en 
bidon/beker. 
 
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 actief aan de slag! We gaan op de fiets naar de Sport outdoor BSO bij 
Polderpoort. Hier gaan we allemaal wintergames spelen! Trek dus 
kleding aan wat lekker zit en mee kan bewegen! 
Ochtend & middag: Wintergames bij Sport outdoor BSO. 
Let op! Meenemen: je fiets, rugzak, broodtrommel en 
bidon/beker. 
 
Dinsdag 31 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: fiets, rugzak, broodtrommel en 
bidon/beker, handschoenen (zonder handschoenen mag uw 
kind niet schaatsen). 
 
Woensdag 1 januari 
Vandaag is het nieuwjaarsdag. Alle locaties van Un1ek zijn gesloten. 

 
Donderdag 2 januari 
Ben jij weleens in jeugdstad geweest? Hier kan je verschillende 
dingen doen zoals knutselen, schminken, dansen, proefjes doen, 
spelletjes doen en nog veel meer! Vandaag brengen wij een 
bezoekje aan jeugdstad! 
Ochtend & middag: jeugdstad. 
Let op! Meenemen: je fiets, rugzak, broodtrommel en 
bidon/beker.  
 
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.  
 

 


