
 

 

 

 

 

 

 

 

WIST U DAT.... 
 

De voorjaarsvakantie van 24 februari tot en met 28 februari is 
 

Het thema ONTDEK JAPAN is 
 

Uw kind voor 09:30 uur aanwezig moet zijn op de vakantieopvang in verband met het 
programma. Tenzij dit anders is aangegeven. 

 
Wij in het programma duidelijk aangeven wanneer wij een uitstapje hebben en hoe laat wij 

vertrekken 
 

De kinderen iedere dag een rugzak met daarin een (leeg) flesje moeten meenemen. Is uw 
kind allergisch? Geef dan hun eigen zonnebrand mee, ook als dit niet in het programma 

vermeld staat. 
 

De kinderen door de buitenactiviteiten vies kunnen worden. TIP: geef kleding mee wat vies 
mag worden, kaplaarzen (schoenen) en eventueel regenkleding. 

 
Er soms op het programma staat dat kinderen hun fiets mee moeten nemen en indien 

kinderen geen fiets bij zich hebben, zij helaas niet kunnen deelnemen aan de fiets 
activiteiten 

In overleg met de medewerkers mogelijkheden zijn om de fiets van uw kind al een dag of 
enkele dagen eerder te brengen naar de locatie Prins Willem Alexander. Wellicht scheelt u 

dit een hoop organisatie op de dag van het fiets uitje. 
 

Wij water/thee en gezonde snacks als tussendoortje aanbieden aan de kinderen. 
 

Wij zo snel mogelijk willen weten of uw kind naar de vakantie opvang komt. U kunt 
hiervoor het ouderportaal gebruiken. 

 
 U uw kind moet afmelden via het ouderportaal. 

 
Ruildagen en extra opvangdagen in kan dienen in het ouderportaal, u krijgt minimaal 10 

werkdagen van te voren een terugkoppeling of dit wel of niet akkoord is. 
 

De vakantieopvang een eigen klasbord heeft. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaarsvakantieprogramma Prins Willem Alexander 
 
IKC Prins Willem Alexander, Gansfoortstraat 1-3-5, Vlaardingen 
Tel: 010-3123791 / 06-50596311 
 
 

Het thema van de voorjaarsvakantie is: Ontdek Japan 
Wij nemen je mee op avontuur naar Japan en gaan ontdekken wat Japan te bieden 

heeft. Weet jij wat een Sakura boom is of wat het verschil is tussen manga en anime? 
Deze week gaan wij dit ontdekken.  

LET OP: Iedere dag gaan wij naar buiten als het weer het toelaat. Zorg ervoor dat 
uw kind laarzen en kleding heeft dat vies mag worden. 

 
 

Maandag 24 februari  
Japan is het land van balans, dit noemen ze ook wel Yin en Yang. Vandaag 

hebben we een Judoles bij de Polderpoort, we worden gebracht en 
gehaald met de busjes. In de middag gaan we een zentuin maken. 

LET OP: Zorg dat je om 9:30 uur binnen bent en neem een tas met 
drinkflesje mee, denk ook aan sportkleding.  

 
 

Dinsdag 25 februari 
Weet jij wat een Sakura Boom is? Of hoe een Japanse lantaarn 
gemaakt wordt? Na vandaag wel.  
De kinderen van 4-6 jaar: Gaan vandaag een waaier en Sakura 
Boom maken. 
De kinderen van 7-12 jaar: Gaan vandaag een Japanse lantaarn 
maken en de kunst van de kalligrafie ontdekken.  

 
 

Woensdag 26 februari 
Sushi! Wat is het en hoe maak je het? In de ochtend gaan we sushi 

maken, in de middag gaan wij onze eigen gelukskoekjes maken. 
Vandaag staat in het teken van de Japanse keuken.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Donderdag 27 februari 
Hoe eten die Japanse mensen toch zo knap met eetstokjes? 
De kinderen van 4-6 jaar: Gaan vandaag kijken of ze net zo 
goed kunnen eten met stokjes als de Japanners, dit doen we 
door het eetstokjes spel te spelen. Hierna gaan ze een 
Japanse hoed maken.  
De kinderen van 7-12 jaar: Gaan vandaag voor alle kinderen 
van de vakantieopvang kip teriyaki maken, in de middag 
liggen hun vingers in de knoop met de origami. Weet jij hoe 
je een kraanvogel maakt? 
  
 

Vrijdag 28 februari 
Ninjago, Pokémon, Manga en Karaoke. Weet jij wat dit allemaal 

met Japan te maken heeft? Vandaag is er de kans voor de kinderen 
om hun Pokémon kaarten mee te nemen en het Pokémon 

kaartspel te spelen.  
De kinderen van 4-6 jaar: Gaan vandaag hun eigen ninjago 

poppetje maken. 
De kinderen van 7-12 jaar: Gaan vandaag het verschil leren tussen 

anime en manga. We sluiten onze week samen af 
met……..KARAOKE! 


