
 

  

 

 

 

   

 

 
 IKC van Kampen  

Curacaolaan 53 3131 XC Vlaardingen  
0621822851 / 0615066964 

 
 

Zomervakantieprogramma IKC van Kampen 4 t/m 6 jaar 
 

Zorg ervoor dat de kinderen er voor 9.30 zijn. Zorg elke dag voor een 
rugzak, bidon, lege broodtrommel en extra kleding! 

 
 
Maandag 20 juli 2020 
We beginnen de vakantie met een uitje, naar de tuin van Floddertje. 
Hier gaan we spelen met water modder en zand. 
Zorg voor extra kleding, een rugzak, een broodblik en een bidon of fles 
 
 
Dinsdag  21 juli 2020 
Vandaag gaan we op zoek naar de juffen, want de juffen gaan zich verstoppen. 
Kunnen jullie ze vinden?  
We gaan lopend naar het Mendelssohnplein   
 
 
Woensdag  22 juli 2020 
Wie blijft het langste droog? Of een betere vraag, wie is als eerste heel 
erg nat?  
We blijven vandaag op locatie en gaan spelen met water  
 
 
Donderdag  23 juli 2020 
Misschien weten jullie het nog van vorig jaar, de Hawaii dag!  
We gaan zelf cocktails maken en bloemenkransen rijgen  
En natuurlijk een limbo dansje doen  
 
 
Vrijdag 24 juli 2020 
Komen jullie vandaag naar ons slaapfeestje? Trek je lekkerste onesie of pyjama aan, 
want het is pyjama dag. We doen lekker rustig aan en we gaan vandaag lekker 
knutselen   
 
 
 
 



 

  

 

 

 

   

 

 
 

 
 

Zorg ervoor dat de kinderen er voor 9.30 zijn. Zorg elke dag voor een rugzak, bidon, 
lege broodtrommel en extra kleding! 

 
Maandag 27 juli 2020 
Kleine broodjes, lekkere hapjes, vandaag gaan we ze zelf maken op de BSO.  
Help je ons met lekkere recepten? Stuur ze via whatsapp vrijdag naar ons toe.  
We gaan een high tea maken!  
 
*Heb je nog een leuk of heel lekker recept laat het ons weten via Whatsapp, 
dan regelen wij de boodschappen! 
 
 
Dinsdag  28 juli 2020 
Toet toet, daar is de UN1EK kids bus weer, we gaan weer op stap 
Vandaag gaan we naar Maassluis, naar Avonturis  
Zorg voor extra kleding, een rugzak, een broodblik en een bidon of fles 
 
 
Woensdag 29 juli 2020 
Ben je voor Feyenoord of voor Sparta of gewoon voor de winnaar?  
Vandaag hebben we een voetbaltoernooi, niet zomaar een voetbaltoernooi maar een  
FLESSENVOETBALTOERNOOI!  
Schop jij de flessen zo om? Laat het zien vandaag   
 
 
Donderdag  30 juli 2020 
Hou je van bordspellen? Dan heb jij geluk vandaag!  
We houden een spelletjes dag.   
Wat dacht je van Twister? Maar dan buiten. We gaan zoveel 
mogelijk met krijt spellen maken zodat we lekker buiten kunnen 
spelen  
 
 
Vrijdag 31 juli 2020 
Zijn de lammetjes al groot? Hoeveel zijn er nu precies?  
Klim jij in de hoge toren of schommel je liever?  
We gaan vandaag lopend naar de heemtuin   
 
 
 



 

  

 

 

 

   

 

 
 

 
 

Zorg ervoor dat de kinderen er voor 9.30 zijn. Zorg elke dag voor een rugzak, bidon, 
lege broodtrommel en extra kleding! 

 
 
Maandag 3 augustus 2020 
We hebben papier, karton, lijm, verf, scharen en alle andere benodigdheden  
Vandaag gaan we lekker knutselen. Wat ga jij maken? Je mag het namelijk helemaal 
zelf weten!  
 
 
Dinsdag 4 augustus 2020 
Jeetje hebben jullie het ook zo warm? Toe aan verkoeling?  
Wij wel! We gaan vandaag weer lekker met water spelen.  
 
 
Woensdag 5 augustus 2020 
Ja ja daar is die weer, de UN1EK kids bus 
We gaan op stap naar het bos in Naaldwijk. Misschien zien we nog wel een mooi dier, 
of een bijzondere vogel. Hoeveel bomen zouden er in het Prinsenbos staan? 
 
 
Donderdag 6 augustus 2020 
Vandaag gaan we ons splitsen in 2 groepen, de jongens gaan namelijk 
survivallen in de speeltuin en de meiden gaan lekker tutten met een 
masker op en we gaan nagels lakken.   
 
 
Vrijdag 7 augustus 2010 
Wat vind jij een leuke film? Ben je al we eens in de bioscoop 
geweest?  
Vandaag maken we onze eigen bioscoop! 
We gaan zelf popcorn maken en eten dit uit een echte popcorn bakjes. Welke 
film we gaan kijken is nog een geheimpje, we kunnen wel vertellen dat het een hele 
leuke film is! 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

   

 

 
 

Zorg ervoor dat de kinderen er voor 9.30 zijn. Zorg elke dag voor een rugzak, bidon, 
lege  broodtrommel en extra kleding! 

 
 
Maandag 10 augustus 2020 
We gaan vandaag een stukje lopen, we nemen het oude brood van vorige week mee 
en we gaan door een doolhof rennen.  
We gaan vandaag naar het Hof/ oranjepark. En op de terug weg gaan we een lekker 
ijsje eten. 
 
 
Dinsdag 11 augustus 2020 
Kennen jullie het programma Lego Masters? Gaaf he wat ze 
allemaal hebben gebouwd  
Dat kunnen wij zelfs beter, denken we! 
Vandaag gaan we bouwen met lego, want we houden onze eigen 
lego masters wedstrijd!  
 
 
Woensdag 12 augustus 2020 
Hoe soepel beweeg jij? Kan jij je tenen aanraken als je zit?  
We gaan vandaag veel bewegen dus zorg voor makkelijk zittende kleding! 
Dansen, buitenspelen en zelfs yoga, we gaan het allemaal doen  
 
 
Donderdag 13 augustus 2020 
Kennen jullie Fort Drakenstein? Het is eigenlijk gewoon het Beatrixpark in Schiedam. 
Daar gaan we vandaag heen met de busjes. 
We kunnen daar lekker schommelen klimmen en met zand spelen.  
 
 
Vrijdag 14 augustus 2020 
4 woorden, 17 letters.  
ALLES MAG OP VRIJDAG!!! 
Jullie kiezen vandaag, gaan we knutselen, met water spelen of gaan we 
op pad naar een speeltuin? 
Het is alles mag op vrijdag, alles kan en mag! 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

   

 

 
 

Zorg ervoor dat de kinderen er voor 9.30 zijn. Zorg elke dag voor een rugzak, bidon, 
lege broodtrommel en extra kleding! 

 
 
Maandag 17 augustus 2020 
Pfffff hebben jullie het ook al zo warm? Iets verkoelends nodig? 
Wij wel! Trek iets luchtigs aan want we gaan vandaag lekker met water spelen. 
Wil je niet nat worden, dat kan ook dan mag je lekker in de speeltuin spelen. 
 
 
Dinsdag 18 augustus 2020 
MASTERCHEF JUNIOR!  
Hoe goed kan jij koken? Vandaag mogen jullie zelf een voor, hoofd en na 
gerecht maken als lunch! 
De juffen zorgen voor het koken zodat alles op tijd klaar staat voor de 
lunch. 
 
 
Woensdag 19 augustus 2020 
We hebben een waterspeeltuin in de buurt gevonden. Maar we zijn natuurlijk wel 
opzoek naar een goede waterspeeltuin. Dus we worden kritisch en gaan de speeltuin 
een cijfer geven. 
Is er genoeg water om mee te spelen, zijn er genoeg speeltoestellen.  
 
 
Donderdag 20 augustus 2020 
Verkleeddag! Ja je leest het goed, je mag verkleed! 
Kom je als prinses of als ridder. Als draak of als een kip het maakt niet uit. 
We hebben lekkere hapjes en gaan leuke activiteiten op de groep doen. 
Misschien zijn de juffen zelfs verkleed!  
 
 
Vrijdag 21 augustus 2020 
We gaan naar Rotterdam vandaag, met de UN1EK kids bus. We gaan naar 
speeltuin Levenslust. 
We weten alleen nog niet zeker of hij al weer open is, anders hebben de juffen een 
ander plan gemaakt en gaan we naar de speeltuin bij de Kralingseplas. 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

   

 

 
 

Zorg ervoor dat de kinderen er voor 9.30 zijn. Zorg elke dag voor een rugzak, bidon, 
lege broodtrommel en extra kleding! 

 
 
Maandag 24 augustus 2020 
We startte de vakantie met een uitje op maandag en in de laatste week starten we 
weer met een uitje. 
We gaan naar de Delftse hout, lekker met water spelen en als het kan ook in het 
waterspelen! 
 
 
Dinsdag 25 augustus 2020 
Rek en strek, op en neer, van links naar rechts.  
We gaan vandaag lekker gymmen, misschien komt meester Pim nog 
langs! 
Zorg voor makkelijk zittende kleding.  
 
 
Woensdag 26 augustus 2020 
We gaan weer een stukje wandelen, waar heen mogen jullie kiezen, 
jullie hebben keuze uit 3 plekken: 
Het hof, het Mendelssohnplein of naar de Heemtuin. Jullie kiezen en we gaan! 
 
 
Donderdag 27 augustus 2020 
Taarten, cupcakes, scones en koekjes! 
Lekker he al dat zoette eten? We gaan vandaag lekker bakken en uiteraard alles 
versieren met snoepjes. 
 
 
Vrijdag 28 augustus 2020 
Zo wat is de vakantie snel gegaan he? Zijn jullie er al klaar voor om 
weer naar school te gaan. 
Vandaag doen we niet heel moeilijk en houden we een relax dag. 
Lekker rustig aan doen, misschien een filmpje kijken. Tenzij de andere 
groep natuurlijk andere ideeën hebben die wij ook leuk vinden. Dan 
doen we gewoon stiekem met hun mee!  


