
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Voorjaarsvakantieprogramma IKC De Schakel 
 
IKC De Schakel, Philips de Goede straat, 162, Vlaardingen (Tel.: 06-24109087) 
 

 
 Om de dagen waarop uitstapjes gepland staan zo soepel 

mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om uw kind op die 
dagen voor 09:30 uur te brengen. Met uitstapjes streven wij er 
naar, om uiterlijk rond 16:00 uur terug te zijn op de locatie.  

 
 Wilt u er ook voor zorgen om iedere dag een rugzak met daarin 

een (lege) flesje mee te geven, ook als dit niet in het 
programma vermeld staat. Ook vragen wij aan u om uw kind bij 
slecht weer regenkleding mee te geven. Liever geen paraplu 
wegens de veiligheid op straat. Verder is het prettig voor uw 
zoon/dochter als hij/zij goede schoenen draagt en kleding die 
vies mag worden.  

 
 Wij vragen u om via ouderportaal op tijd aan ons door te geven 

wanneer uw kind niet aanwezig zal zijn. Geeft u niets door? Dan 
gaan wij ervan uit dat uw kind aanwezig is. 

 
 Tijdens uitstapjes kunt u ons bereiken via de mobiele telefoon 

nummer die bovenaan de pagina vermeld staat. Wij streven 
ernaar om alle uitstapjes door te laten gaan, maar als het door 
omstandigheden niet mogelijk is, zal er naar een passend 
alternatief worden gezocht. 

 

We gaan er een leuke vakantie maken!  
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Maandag 24 Februari: 
Weet jij wat voor soorten bloembollen er allemaal zijn? Hier 
ga jij vandaag achter komen. Wij gaan namelijk onze eigen 
bloempot beschilderen en een eigen bloembol planten! Wie 
weet groeit er wel een hele mooie bloem uit.  

 
Dinsdag 25 Februari: 
Wisten jullie dat je veel dingen kunt hergebruiken? Dit gaan wij 
doen tijdens het maken van onze eigen schilderij. Door middel van 
eierdoppen en knopen gaan wij een bloemenschilderij maken. Die 
je aan het einde van de dag mee naar huis kunt nemen!  

 
 

Woensdag 26 Februari: 
Vandaag gaan we allemaal leuke proefjes doen. Weet jij wat er 
gebeurd als je olie bij water doet? Of water bij skittles? Hier gaan 
we vandaag achter komen! In de middag gaan we pannenkoeken 
bakken met verschillende kleurtjes en die gaan wij vervolgens 
lekker opeten. Daarna gaan wij met z’n alle gezellig spelen in de 
speeltuin!  
 

Donderdag 27 Februari: 
Hou jij ook zo van dingen maken en bakken? We gaan onze 
eigen smoothies maken en jij mag zelf kiezen wat je er 
allemaal in wilt! 
In de middag gaan we ook nog is lekkere mini pizza’s bakken 
die we tijdens een leuke film gaan opeten. Na het eten gaan 

wij een rondje maken in de heemtuin om te kijken of we misschien al bloemen 
kunnen spotten!   

 
Vrijdag 28 Februari: 
Trek vandaag je kleren aan die vies mogen worden, want 
wij gaan namelijk met z’n alle naar het Prinses Beatrixpark 
in Schiedam! Hier gaan wij lekker klimmen en klauteren! 
We nemen onze boterhammen mee, zodat we een 
gezellig plekje kunnen opzoeken en wij met zijn alle 
kunnen picknicken. 


