
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Zomervakantie bij Vakantieopvang Holy! 
 
Het is weer tijd voor de zomervakantie! 
Dit keer een iets ander programma dan dat jullie normaal van ons gewend zijn! Dit 
programma is voor alle groepen dus zowel voor groep geel, groen en paars. Natuurlijk 
worden de activiteiten op de dag zelf wel aangeboden op een manier zodat dit aansluit 
bij de leeftijd van het kind! In verband met Corona en om drukke plekken te vermijden 
kunnen wij deze vakantie helaas geen uitstapjes doen met de busjes. Wel gaan we er 
alles aan doen om uw kind een super vakantie te bezorgen met allemaal leuke 
activiteiten in en rondom ons gebouw. Zo gaan we bijvoorbeeld lekker naar de 
speeltuin, krijgen we een zangworkshop, een Yogales knutselen we er heel wat op los en 
spelen we lekker met water. 
 
Om goed voorbereid bij de vakantieopvang deel te nemen vragen we van u rekening 
te houden met de volgende dingen: 

• Zorg dat uw kind voor 09:30 binnen is. De programma’s starten op dit tijdstip en 
het is fijn als alle kinderen vanaf het eerste moment mee kunnen doen! 

• Smeer thuis alvast uw kind een keer in met zonnebrandcrème. Zo is hij of zij 
alvast goed beschermt! Wij smeren uw kind meerdere keren per dag opnieuw in. 

• Heeft uw kind eigen zonnebrandcrème? Geef deze mee in zijn of haar tas, anders 
kunnen wij uw kind niet insmeren en kan hij/zij niet mee naar buiten. 

• Geef altijd zwemkleding en een handdoek mee of een extra set kleding. Als het 
lekker weer is spelen wij namelijk lekker veel met water. 

 
De volgende telefoonnummers horen bij de volgende groepen:  

• Groep geel: 0642404324 

• Groep groen: 0104742864 

• Groen paars: 0104741665 
 

De woensdagen en vrijdagen 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 zomervakantie van! 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Week 1 
 
Maandag 20 juli 
De vakantie is weer begonnen! Wist je dat je ook hele mooie dingen kan 
knutselen van kosteloos materiaal? Kosteloos materiaal is bijvoorbeeld een 
eierdoos, dopjes, lege pakken, touw of een toiletrol. Kijk vandaag wat voor 
een mooi kunstwerk jij kan maken met kosteloos materiaal. Ook gaan we 
lekker spelen in de speeltuin. 
Ochtend: Knutselen met kosteloos materiaal. 
Middag: Spelen in de speeltuin. 
 
Dinsdag 21 juli 
Vandaag zorgen we lekker voor wat verkoeling! We gaan vandaag onze eigen ijsjes 
maken en eten we ze in de middag lekker op.  Ook gaan we vandaag lekker met water 
spelen dus vergeet je zwemkleding niet. 
Ochtend: Ijsjes maken. 
Middag: Spelen met water. 
 
Woensdag 22 juli 
Warm je stembanden maar alvast op want vandaag krijgen wij een zangworkshop. Ook 
gaan we weer wat lekkers maken. Samen maken we een lekkere fruitbowl en eten en 
drinken we die lekker op!  
Ochtend: Lekker zingen bij de zangworkshop. 
Middag: Fruitbowl maken. 
 
Donderdag 23 juli 
Ga maar alvast oefenen want vandaag houden wij met de hele 
vakantieopvang een talentenshow. Ben jij heel goed in zingen of 
kan jij heel goed dansen of iets anders waar je goed in bent? In de 
ochtend kan je nog lekker even oefenen en in de middag mag je 
jouw talent aan iedereen laten zien!  
Ochtend & middag: Talentenshow.  
 
Vrijdag 24 juli 
In Engeland houden de Engelsen erg van een high tea. Dan gaan ze gezellig theedrinken 
met allemaal lekkere zoete en hartige hapjes erbij. Wij gaan vandaag onze high tea 
hapjes zelf maken. In de middag nemen we de hapjes mee naar een lekkere buitenplek 
en gaan we high tea picknicken! 
Ochtend: Hapjes maken. 
Middag: picknicken. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Week 2 
 
Maandag 27 juli 
Vandaag houden we een vossenjacht! Dit is een zoektocht naar 
allemaal verschillende verkleedde mensen en het is de bedoeling 
zoveel mogelijk stempels te verzamelen. Groep paars zijn dit keer onze 
vossen. Jullie mogen je verkleden met de kleding in het theater en 
daarna gaan jullie je verstoppen! De andere groepen gaan op zoek naar 
de vossen om een stempel te bemachtigen van elke vos. Lukt het ons 
alle vossen te vinden? 
Ochtend & middag: Vossenjacht.  
 
Dinsdag 28 juli 
Vandaag gaan we lekker de natuur in! We wandelen naar een leuke natuurlocatie, wat is 
hier allemaal te zien? Welke dieren kan je zien? Ook nemen we onze lunch mee en gaan 
we lekker picknicken.  
Ochtend & middag: De natuur in en picknicken. 
Let op! Groep paars gaat met de fiets! Dus vergeet deze niet mee te nemen! 
Meenemen: tas met lege broodtrommel en drinkfles. 
 
Woensdag 29 juli 
Vandaag zorgen we lekker voor wat verkoeling. We gaan vandaag onze eigen ijsjes 
maken en eten we ze in de middag lekker op. Ook gaan we vandaag lekker met water 
spelen dus vergeet je zwemkleding niet! 
Ochtend: Ijsjes maken. 
Middag: Spelen met water. 
 
Donderdag 30 juli 
In de vakantie is het ook tijd voor ontspanning. Laat je vandaag lekker in de 
watten leggen op de vakantieopvang Holy beautydag. Laat je schminken, je 
nagels lakken, verwen je gezicht met een lekker maskertje of laat je haren 
mooi maken! 
Ochtend & middag: Beautydag. 
 
Vrijdag 31 juli 
Vind jij cupcakes ook zo lekker? Vandaag beginnen we de dag met het versieren van 
cupcakes! Deze mag je natuurlijk opeten maar je mag hem ook lekker mee naar huis 
nemen. In de middag gaan we lekker spelen in de speeltuin. 
Ochtend: Cupcakes versieren. 
Middag: Spelen in de speeltuin. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Week 3 
 
Maandag 3 augustus 
Kom meedoen aan de Vakantieopvang Holy games. Vandaag gaan 
we allemaal verschillende spellen doen! Win jij de estafette of met 
flessenvoetbal? Of win jij bij één van de andere games vandaag? Ook 
houden we een wedstrijdje met bodybubbels!  
Ochtend & middag: Vakantieopvang Holy games.  
 
Dinsdag 4 augustus 
In Engeland houden de Engelsen erg van een high tea. Dan gaan ze 
gezellig theedrinken met allemaal lekkere zoete en hartige hapjes 
erbij. Wij gaan vandaag onze high tea hapjes zelf maken. In de middag nemen we de 
hapjes mee naar een lekkere buitenplek en gaan we high tea picknicken! 
Ochtend: Hapjes maken. 
Middag: Picknicken. 
 
Woensdag 5 augustus 
Vandaag gaan we weer lekker de verkoeling opzoeken. Vandaag 
houden we namelijk met de vakantieopvang één groot 
watergevecht. Als je het leuk vindt mag je je eigen waterpistool 
mee naar de BSO nemen! Verder spelen we vandaag lekker met 
water. Ook is het pannenkoeken dag en eten we dus lekker 
pannenkoeken als lunch! 
Ochtend & middag: Groot watergevecht en spelen met water. 
Let op! Meenemen: een waterpistool als je dit zelf wil. 
 
Donderdag 6 augustus 
Vind jij het ook altijd zo lekker om ijsjes te eten in de vakantie? Vandaag gaan we onze 
eigen ijsjes maken. Ook eten we ze in de middag lekker op. In de middag gaan we lekker 
spelen in de speeltuin! 
Ochtend: Ijsjes maken. 
Middag: Spelen in de speeltuin.  
 
Vrijdag 7 augustus 
In deze tijd moeten we heel vaak onze handen wassen met zeep. Zullen we vandaag het 
handen wassen een beetje leuker maken? Vandaag maak je op de vakantieopvang je 
eigen zeepjes! Ook gaan we weer lekker zingen met een zangworkshop. 
Ochtend: Lekker zingen bij de zangworkshop. 
Middag: Eigen zeepjes maken. 



 

 

 
 
 
 
 

 
Week 4 
 
Maandag 10 augustus 
Ga maar alvast oefenen want vandaag houden wij met de hele 
vakantieopvang een talentenshow. Ben jij heel goed in zingen of 
kan jij heel goed dansen of iets anders waar je goed in bent? In 
de ochtend kan je nog lekker even oefenen en in de middag mag 
je jouw talent aan iedereen laten zien!  
Ochtend & middag: Talentenshow.  
 
Dinsdag 11 augustus 
In de vakantie is het ook tijd voor ontspanning. Laat je vandaag lekker in de watten 
leggen op de vakantieopvang Holy beautydag! Laat je schminken, je nagels lakken, 
verwen je gezicht met een lekker maskertje of laat je haren mooi maken! 
Ochtend & middag: Beautydag. 
 
Woensdag 12 augustus 
Wist je dat je met deeg ook kunt kleien? Dit is wel speciaal deeg namelijk zoutdeeg. Dit 
deeg is heel erg zout dus kan je helaas niet eten. Maar we kunnen er wel hele mooie 
dingen mee boetseren. Vandaag maken we ijsjes van zoutdeeg en in de middag geven 
we de ijsjes een mooi likje verf! 
Ochtend: Ijsjes maken van zoutdeeg. 
Middag: Ijsjes verven. 
 
Donderdag 13 augustus 
Vandaag houden we een vossenjacht! Dit is een zoektocht naar allemaal 
verschillende verkleedde mensen en het is de bedoeling zoveel mogelijk 
stempels te verzamelen. Groep paars zijn dit keer onze vossen! Jullie 
mogen je verkleden met de kleding in het theater en daarna gaan jullie je 
verstoppen! De andere groepen gaan op zoek naar de vossen om een 
stempel te bemachtigen van elke vos! Lukt het ons alle vossen te vinden? 
Ochtend & middag: Vossenjacht. 
 
Vrijdag 14 augustus 
Vandaag zorgen we lekker voor wat verkoeling! We gaan vandaag onze eigen ijsjes 
maken en eten we ze in de middag lekker op! Ook gaan we vandaag lekker met water 
spelen dus vergeet je zwemkleding niet! 
Ochtend: Ijsjes maken. 
Middag: Spelen met water.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Week 5  
 
Maandag 17 augustus 
Vandaag gaan we weer lekker de keuken in om onze eigen ijsjes 
te maken. Wat voor ijs zou het dit keer zijn? Waterijsjes of 
roomijs? In de middag gaan we lekker spelen met water en eten 
we ons ijs natuurlijk lekker op! Vergeet je zwemkleding niet! 
Ochtend: Ijsjes maken. 
Middag: Spelen met water. 
 
Dinsdag 18 augustus 
Vandaag beginnen we de dag weer lekker zingend. We krijgen in 
de ochtend namelijk een leuke zangworkshop van een echte zang juf! In de middag gaan 
we onze eigen bellenblaas knutselen en natuurlijk proberen we hem gelijk uit! 
Ochtend: Lekker zingen bij de zangworkshop. 
Middag: Eigen bellenblaas maken.  

 
Woensdag 19 augustus 
Kom meedoen aan de Vakantieopvang Holy games! Vandaag gaan we allemaal 
verschillende spellen doen! Win jij de estafette of met flessenvoetbal? Of win jij bij één 
van de andere games vandaag? Ook houden we een wedstrijdje met bodybubbels!  
Ochtend & middag: Vakantieopvang Holy games.  
 
Donderdag 20 augustus 
Vandaag gaan we lekker picknicken. Maar voordat we kunnen gaan 
picknicken moeten er eerst lekkere hapjes gemaakt worden om mee te 
nemen naar de picknick! Help jij ons met het maken van de hapjes? Dan 
eten we ze in de middag gezellig op bij de picknick! 
Ochtend: Hapjes maken. 
Middag: Picknicken. 
 
Vrijdag 21 augustus 
Vandaag gaan we lekker ontspannen! Er komt een echte yoga juf een yogales geven. 
Trek dus lekker makkelijke kleding aan waar je je goed in kan bewegen! Ook gaan we 
leuke spelletjes doen vandaag! 
Ochtend: Yogales. 
Middag: Spelletjesdag. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
Week 6 
 
Maandag 24 augustus 
Vandaag gaan we lekker de natuur in. We wandelen naar een leuke 
natuurlocatie, wat is hier allemaal te zien? Welke dieren kan je zien? Ook 
nemen we onze lunch mee en gaan we lekker picknicken.  
Ochtend & middag: De natuur in en picknicken. 
Let op! Groep paars gaat met de fiets! Dus vergeet deze niet mee te nemen! 
Meenemen: tas met lege broodtrommel en drinkfles.  

 
Dinsdag 25 augustus 
Vandaag zorgen we lekker voor wat verkoeling! We gaan vandaag onze eigen ijsjes 
maken en eten we ze in de middag lekker op! Ook gaan we vandaag lekker met water 
spelen dus vergeet je zwemkleding niet. 
Ochtend: Ijsjes maken. 
Middag: Spelen met water.  
 
Woensdag 26 augustus 
Heb jij weleens van een mug cake gehoord? Dit een cakeje die je maakt in 
een mok. Als hij klaar is lepel je hem zo uit je mok je mond in! Vandaag 
maken we ook een mug cake maar eerst moet er natuurlijk een mok mooi 
versierd worden. Ook gaan we vandaag spelen in de speeltuin. 
Ochtend: Mok versieren en mug cake maken. 
Middag: Spelen in de speeltuin. 
 
Donderdag 27 augustus 
We beginnen de dag weer lekker zingend dus warm je stembanden thuis maar alvast 
op! We krijgen weer een leuke zangworkshop van een zang juf! Hierna gaan wij op zoek 
naar een tropisch sfeertje en maken onze eigen bloemenketting. Net zoals die in Hawaii! 
Zullen we daarna de Hula dansen? 
Ochtend: Lekker zingen bij de zangworkshop. 
Middag: Bloemenketting maken. 
 
Vrijdag 28 augustus 
Vandaag gaan we weer lekker de verkoeling opzoeken! Vandaag houden we namelijk 
met de vakantieopvang één groot watergevecht! Als je het leuk vindt mag je je eigen 
waterpistool mee naar de BSO nemen! Verder spelen we vandaag lekker met water. Ook 
is het pannenkoeken dag en eten we dus lekker pannenkoeken als lunch! 
Ochtend & middag: Groot watergevecht en spelen met water. 
Let op! Meenemen: een waterpistool als je dit zelf wil. 



 

 

 


