
 

Maak vrienden op de Vakantieopvang Holy! 
Groep Groen 
 
Het is weer tijd voor de voorjaarsvakantie!  
Deze vakantie gaan we allemaal activiteiten doen die te maken hebben met het maken en 
hebben van vrienden en vriendinnen. Met een vriend of vriendin doe je meestal leuke 
dingen, je praat bijvoorbeeld over onderwerpen die jullie allebei leuk vinden of je speelt 
samen met iets wat jullie beide erg leuk vinden om te doen. 
Heb jij al veel vrienden of vriendinnen op de vakantie BSO? Dan speel je vast al heel veel 
met diegene. Heb je er nog niet zoveel? Dan ga je misschien deze vakantie wel nieuwe 
vrienden maken!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakantieopvang Holy vindt plaats bij: 

 Baarnhoeve 4 in Vlaardingen 
 
Het telefoonnummer dat groep geel deze vakantie gebruikt is: 

 0681198863 
Op  woensdag en vrijdag  voegen wij de groepen samen. 

 
Het vakantieprogramma kan door verschillende omstandigheden wijzigen maar mocht dat 
zo zijn dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht door de pedagogisch medewerkers in de 
ochtend als u uw kind(eren) komt brengen. 
 
Wij hebben er zin in en maken er samen met jullie een leuke voorjaarsvakantie van! 
 



 

 
Maandag 24 februari 
In de ochtend gaan we vriendschapsarmbandjes maken. Een vriendschapsarmband heb je 
vaak tegelijk om met een vriend of vriendin. Als je allebei hetzelfde armbandje om hebt kan 
iedereen zien dat jullie vrienden of vriendinnen zijn! In de middag maken we een 
vriendenslinger. 
Ochtend: Vriendschapsarmbandjes maken. 
Middag: Vriendenslinger maken. 

 
Dinsdag 25 februari 
Heb jij ook een kei van een vriend of vriendin? Versier 
vandaag een steen voor je vriend of vriendin! Een steen wordt 
namelijk ook wel eens een kei genoemd. In de middag gaan 
we allemaal leuke vriendschapsspelletjes spelen met elkaar. 
Ochtend: Steen versieren voor een kei van een vriend of 
vriendin. 
Middag: Vriendschapsspelletjes spelen. 
 
Woensdag 26 februari 
Vandaag hebben we een lekkere bak dag! In de ochtend maken we vriendschapskoekjes en 
in de middag gaan we doosjes versieren zodat je jouw gemaakte koekjes mooi verpakt mee 
naar huis kan nemen of waarin je de koekjes aan jouw vriend of vriendin kan geven! 
Ochtend: Koekjes bakken. 
Middag: Doosjes versieren. 
 
Donderdag 27 februari 
Met vrienden en vriendinnen ga je er ook wel eens op 
uit! Vandaag gaan we met zijn alle op stap met de 
busjes. We gaan lekker spelen bij de Beestenboel in 
Vlaardingen. 
Ochtend & middag: Spelen bij de Beestenboel. 
 
Vrijdag 28 februari 
In de ochtend maken we met zijn allen een vriendschapsboom. In de middag maken we 
portretten van elkaar. Een portret is een tekening of schilderij van een gezicht. Lukt het jou 
om jouw vriend of vriendin na te maken? 
Ochtend: Vriendschapsboom maken. 
Middag: Portretten maken van elkaar. 

 


