
 

 

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

De Voorjaarsvakantie van maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari 2020 is. 

• Het thema van de vakantie Cowboys en Indianen is 

• 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 zelf 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 in 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. 

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

het ouderportaal. U krijgt 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 van IKC De Bavinck  is van 07:00 uur tot 18:30 uur op maandag, 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag! 

 



 

 

Vakantieopvang Centrum Thema: Cowboys en Indianen! 

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

Periode: 24 februari tot 28 februari. 

Mobiel: 06-11038340  

 
“Kom pak je lasso maar, zo vangen cowboys Indianen” 
“We rijden over prairies, steeds op zoek naar avontuur”  

 
Maandag 24 februari: 
Wil jij vandaag een echte indiaan worden? Dat kan! Knutsel je eigen 
indianenjasje of maak een hoofdband met mooie veren. Zoek goud in de 
zandbak en smikkel je zelfgemaakte wrap op. Tover jezelf om tot een echte 
indiaan!   
 
 
Dinsdag 25 februari: 
Cowboys rijden op paarden en zijn altijd opzoek naar avontuur. Ga jij de 
uitdaging aan en zoek je met ons mee naar nieuwe avonturen bij de 
paardenmanege de Flardingha Ruiters?  
 
 
Woensdag 26 februari:  
Droom jij er ook van om te slapen in een tipi tent en te eten als een echte 
indiaan?  
Vandaag knutselen we een kleurige dromenvanger met veren. Na het 
knutselen kijken we een spannende indianen film met gezellige indianen-
hapjes erbij!  
 
 
Donderdag 27 februari:  
Drum jij ook mee op de djembés?!  
En dans met z’n allen om onze eigen gemaakte totempaal.  
Wie maakt de mooiste indianenkreet?  
 

Vrijdag 28 februari: 
Beleef de wereld van Mappa Mundia die vol zit met ontdekkingen, 
verschillende dieren en een verzameling van al jouw fantasieën! Wij 
vertrekken rond 10:00 uur en zijn weer terug op de BSO om 15:00 uur. 

 

 

 

 


