
 

 

 
 

Voorjaarsvakantieprogramma: 24-02-2020 t/m 28-02-2020  
Locatie: Vakantieopvang Steendijkpolder  
 
Wij gaan er een feestje van maken, doen jullie ook mee??   
 
Om de dagen waarop uitstapjes gepland staan zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen 
wij u om uw kind op deze dagen vóór 09:30 uur te brengen. Wij zullen ernaar 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 
meegeven? Liever geen paraplu vanwege de veiligheid op straat. Wanneer we een 
verkleedfeestje hebben, kan het voorkomen dat wij bij de kinderen de haren in een leuk 
kleurtje spuiten met gekleurde haarspray. Heeft u hier bezwaar tegen, geef dit dan aan bij 
de leiding. 
  
Tijdens de uitstapjes kunt u ons altijd 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.  
  
Het team voor deze vakantie van vakantieopvang Steendijkpolder:  
Lisa, Houssnia, Fabio, Nurgul, Mireille, Daisy, Dunja en Kaylee  
  
Vakantieopvang Steendijkpolder   
IKC Ichthus, Steenen Dijck 4-6. 3146 BX Maassluis 
Tel: 06-52360554 / 06-24109081  
  
Woensdagen   
Op alle woensdagen is onze vakantieopvang dicht en worden de kinderen verwacht bij 
vakantie opvang de Waterweg, in IKC Het Balkon, aan de Jacob van Heemskerklaan.  
 
(Tel: 0105931150)  
  
  
  
  



 

 

  

  

Voorjaarsvakantie: 24-02-2020 t/m 28-02-2020  
Locatie: Vakantieopvang Steendijkpolder  
  
Maandag 24 februari:  
De eerste dag van de vakantie gaan wij naar de 
indoorspeeltuin. Hier kan al je energie kwijt tijdens het 
trampoline springen, klimmen en klauteren, glow in the dark 
minigolf, enz. 
Zou u rekening willen houden met de kleding van uw kind. 
Sokken zijn verplicht. Heeft uw kind jump-sokken dan mogen 
deze zeker meegegeven worden.  

  
Dinsdag 25 februari:  
Deze dag organiseren wij met elkaar een 
talentenshow. Kan jij goed moppen vertellen of super 
goed dansen? Doe dan gezellig mee!  
Vandaag komt er een clown naar de BSO om gezellig met 
ons mee te feesten.  
Deze clown gaat jullie verrassen en zal haar ballonen ook 

zeker niet vergeten.  
Ook mag je vandaag verkleed komen en hebben wij nog een prijsje voor degene die het 
best verkleed is.  
  
Woensdag 26 februari:  
Vandaag zijn wij gesloten.  
  
Donderdag 27 februari:  
Voor de groep van 4 tot 7 jaar hebben we vandaag een circus sfeer 
gecreëerd in het speellokaal. Van oudhollandse spelletjes tot 
goochelen. Genoeg te doen dus!  
Met de kinderen vanaf 8 jaar gaan we vandaag jachtseizoen spelen en 
op een leuke plek verstoppertje spelen. Tijdens deze dag kan je 
ook geschminkt worden door Daisy.  
  
Vrijdag 28 februari:  
We sluiten deze leuke feestweek af met een foute bingo. Dus kom weer verkleed naar de 
BSO en/of laat je schminken door Daisy! Ook zullen we deze dag zelf poffertjes maken en 
natuurlijk eten we de poffertjes lekker op.  


