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IKC Ambacht, Goudsesingel 100, Vlaardingen (Tel. 010 – 460 45 95) 
 

 
Thema: Sport en Spel 

Wij hebben nú al zin in de voorjaars vakantie! 
Om de dagen waarop uitstapjes gepland staan zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen 
wij u om uw kind op die dagen vóór 09:30 uur te brengen. Wij zullen er naar streven, dat wij 
op dagen met uitjes buiten de deur uiterlijk 17:00 uur terug zijn op de locatie. 

Wij vragen u om (via Kindplanner) 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. 

Wilt u, als de weersomstandigheden erom vragen, uw kind bij slecht weer regenkleding mee  
geven? Liever geen paraplu vanwege de veiligheid op straat. Verder is het prettig voor uw 
zoon /dochter als hij/zij goede schoenen draagt en kleding die vies mag worden. 

Tijdens de uitstapjes kunt u ons bereiken via de mobiele telefoons. 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. 

 
 
Maandag 24 februari 
 
Wat gaan we doen:  
Heb jij altijd al eens willen leren longboarden?  
Dat kan! Vandaag krijgen wij les over hoe je moet longboarden. 
Na deze coole les gaan we ook nog een potje jachtseizoen doen.  
Zullen het voortvluchtige team binnen de tijd gevonden worden? 
Meenemen: Fiets, rugtas, flesje of bidon en broodblikje 
Tip! Trek oude kleding aan. 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

Dinsdag 25 Februari 
 
Wat gaan we doen:  
Altijd al eens rake klappen uit willen delen? Dat kan deze dag 
want we krijgen we een boks les in een echte boksschool. 
We sluiten de dag ook nog af met wat leuke sportieve spellen. 
Meenemen: Fiets, rugtas, sportkleding inclusief sportschoenen, 
flesje of Bidon en broodblikje.         
 

 
Woensdag 26 Februari 
 
Wat gaan we doen:  
Trek je wandelschoenen aan. We maken vandaag een tocht door Vlaardingen. Wat voor moois en 
kunstzinnigs komen wij onderweg allemaal tegen? In het Visserijmuseum leer je alles over 
Vlaardingse kunst en geschiedenis. 
Meenemen: rugtas, Flesje of bidon en broodblikje. 
 
 
Donderdag 27 februari 
 
Wat gaan we doen: Een sportief dagje bij de Polderpoort. Wat we gaan doen is nog een 
verrassing……. 
Meenemen: Fiets, rugtas, sportkleding, flesje of bidon en broodblikje. 
 
 
Vrijdag 28 februari 
 
Wat gaan we doen: Vandaag hebben jullie de regie 
in handen! Je mag je vandaag hellemaal uitleven 
met fondant en andere leuke versieringen om zo 
het leukste en mooiste cup cakeje te maken van de 
hele wereld!  
En als ‘toetje’ gaan we vandaag ook nog creatief 
aan de slag. 
 
 

 
 
 
 
 


