
 

 

 

Beweegkriebels! 

 

Voor jullie ligt het programma voor de voorjaarsvakantie, met als thema 
beweegkriebels. Door de verschillende activiteiten en uitjes hopen wij ook dat het 
weer een beetje mee zit, hopen jullie met ons mee? 
Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in! 
 
Op de dagen dat er uitjes gepland staan en om deze zo soepel mogelijk te laten 
verlopen willen wij u vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen.  
Vergeet niet elke dag een tas met extra kleding aan uw kind mee te geven en te 
bekijken wat u uw kind aan doet.  
 
Wij vragen u om (via Kindplanner) op tijd aan ons door geven wanneer uw kind niet 
aanwezig zal zijn. Geeft u niets door, dan gaan wij ervan uit dat uw kind aanwezig is.  
 
Tijdens de uitstapjes zijn wij te bereiken via de telefoon. Wij doen er alles aan om de 
uitstapjes door te laten gaan. Als dit door omstandigheden helaas niet mogelijk is, zal 
er naar een passend alternatief worden gezocht.  
 
Hopelijk zien wij jullie allemaal in de vakantie! 
 
Groetjes, 
Annemarie, Mizgin, Vanessa, Lisanne en Marije 
 
Adres: Zwaluwstraat 15 
Tel.: 06 52 36 05 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Maandag 24 februari  
Vandaag gaan we voerbollen maken, voor de vogels. In de 
winter wordt het voor hen steeds moeilijker om eten te 
vinden. Daar gaan wij ze even bij helpen! 
Tijdens een wandeling zoeken we een mooi plekje uit om 
de bollen op te hangen. Misschien kunnen we dan ook nog 
even een tussenstop maken in een speeltuin.  
 
Dinsdag 25 februari 
Kinderen t/m 7 jaar: 
Trek vandaag een lekker zittende sportieve outfit aan. 
Vandaag gaan we met de busjes naar het Klauterwoud! 
Een avontuurlijke speelplek voor iedereen die van 
avontuur houdt! Als het weer niet helemaal mee werkt, 
zoeken we iets anders op.  
 
Kinderen van 8 t/m 12 jaar: 
Doe vandaag je sportieve outfit aan waarin je lekker kan 
bewegen! We gaan met de busjes naar Polderpoort. Er wordt hier een sportdag 
georganiseerd en er zullen verschillende sporten gedaan worden. Wat deze sporten 
zijn, houden ze nog even geheim, spannend! 
 
Vergeet vandaag niet om ‘oude’ kleren mee te nemen.  
Ook is het handig om de kinderen een bidon mee te geven zodat zij de gehele dag 
genoeg kunnen drinken.  
 
De uitstapjes voor deze dag zijn onder voorbehoud.  
 
Woensdag 26 februari 
Vandaag is BSO De Regenboog gesloten. De kinderen zijn welkom op BSO Het Balkon. 
Kijk voor het programma op www.un1ek.nl  
(Tel. Nr.: 06-52 36 03 05)  
 
Donderdag 27 februari 
Speciale schoenen, kegels en een bal... 
Vandaag gaan we bowlen!  
Gooi de meeste kegels om, dan ben jij de 
winnaar van De Regenboog! 
 
 

http://www.un1ek.nl/


 

 

 
Vrijdag 28 februari 
Om de voorjaarsvakantie sportief af te sluiten en alle ‘beweegkriebels’ nog even te 
laten gaan houden we vandaag een sportdag op de locatie. Ga met de strippenkaart 
langs de activiteiten en zorg dat jouw strippenkaart compleet is! Tijdens het sporten 
moeten we onszelf soms ook energie geven. Dit doen we door middel van gezonde 
snacks die wij zelf gaan maken.  

 


