
 

 

 

   

 

 
Locatie: Kindcentrum PWA  
Mobiel: 06-50596311 
Datum: 20 juli 2020 t/m 28 augustus 2020  
Thema: De wereld rond 
 
 

WIST U DAT.... 
 

De zomervakantie van 20 juli tot en met 28 augustus is. 
Het thema DE WERELD ROND is. 

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

Wij deze vakantie GEEN uitstapjes buiten de wijk organiseren i.v.m. Corona. 
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. 

Indien met  warm weer, wij een apart water programma hebben. Geef daarom altijd 
kleding mee wat nat mag worden en een handdoek. Ook droge kleding is handig om 

extra mee te nemen. 
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. 

Het thema van de zomervakantie is: De wereld rond. Wij nemen jullie mee over 
verschillende continenten. Tijdens onze wereld reis leren wij van alles over 

verschillende culturen. Waar komt yoga vandaan, hoe maken de Maori kunst, wat is 
een piñata?  
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Week 1: Azië  
 
Maandag 20 juli 
Wij beginnen de vakantie met een speurtocht voor de kinderen van 4 tot 7 jaar en 
met de 7-12 jaar gaan wij proberen te ontsnappen uit een tempel. 
 
 
Dinsdag 21 juli 
Yoga is de kunst van het inspannen door ontspannen. Vandaag 
gaat juf Madeleine met de kinderen van 4-7 hiermee aan de slag. 
Heb jij wel eens gehoord van Brunei? Zij hebben hele aparte 
huizen en de kinderen van 7 tot 12 gaan deze nabouwen. 
 

 
Woensdag 22 juli 
Vinden jullie Vietnamese loempia’s ook zo lekker? Deze gaan wij 
vandaag zelf vouwen. In de middag gaan wij verder vouwen maar 
dan met papier.   
 
 
Donderdag 23 juli 

Juf Annick gaat ons leren kickboksen en we gaan het tikspel de Chineese muur doen. 
In de middag gaan wij naar Tibet en leren wij wat die mooie slingers van hun 
betekenen. 
 
 
Vrijdag 24 juli 
China staat bekend om haar draken. De kinderen van 4 tot 7 jaar gaan vandaag hun 
eigen draak maken en de kinderen van 7 tot 12 jaar gaan ontdekken wat Myanmar 
patronen zijn. 
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Week 2: Oceanië  
 
Maandag 27 juli 
Het continent Oceanië bestaat voor het grootste deel uit water. In de ochtend gaan 
wij onze eigen waterbaan maken en in de middag gaan wij op het plein tekenen met 
water, hoe lang kan je het blijven zien? 
  
 
Dinsdag 28 juli 
Wist je dat rugby in Australië net zo populair is als voetbal hier? Vandaag komen wij 
erachter wat deze sport precies inhoudt. ’s Middags gaan wij met klapstokjes aan de 
slag. Weet jij wat dat zijn of wat je daarmee kan? 
 
 

Woensdag 29 juli 
Jij hebt vast wel eens gehoord van een boemerang, deze gaan 
wij vandaag maken en uittesten. Voor morgen hebben wij 
vanille ijs nodig nu kunnen wij dat natuurlijk kopen in de winkel 
maar hoe leuk is het om dit zelf te maken? Ook gaan wij 
genieten van ons eigen zelfgemaakt smoothie, weet jij al welke 
smaak je zou willen?  

 
 
Donderdag 30 juli 
Wij gaan kijken of de vanille ijs is gelukt want dit hebben wij nodig 
voor de hokey pokey, weet jij wat dat is?  
Wie zijn de Maori? Wat betekenen hun kunstwerken? Wij gaan dit 
vanmiddag leren en ontwerpen. 
 
 
Vrijdag 31 juli 
Kangoeroes zijn hele sterke dieren, kan jij ook springen als een kangoeroe? Dit heb je 
namelijk wel nodig voor het spel wat wij gaan spelen. 
Aboriginals hebben allemaal mooie gezichtstekeningen, wij gaan elkaars gezichten 
ook zo mooi versieren. 
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Week 3: Afrika 
 

Maandag 3 augustus 
Heb jij weleens gehoord van een regenstok? Wij gaan 
deze maken vandaag en uitvinden waar ze voor zijn. In de 
middag gaan wij dansen met tante Rita. 
 
 

 
Dinsdag 4 augustus 
Als je op safari gaat kom je heel veel bijzondere dieren tegen, wij gaan deze dieren 
nadoen en raden. Atletiek is een sport met heel veel sporten zoals horde lopen, 
sprinten en ver springen. In de middag leren wij wat deze sport nog meer inhoudt. 
 
 
Woensdag 5 augustus 
Piramides zijn bekend in Egypte waar farao’s werden begraven, deze grote bouwen 
werden gemaakt zonder de hijskranen die wij kennen. Vandaag gaan wij zelf onze 
piramides maken. In de middag hebben wij parcours voor flamingo’s.   
 
 
Donderdag 6 augustus 
’s Ochtends hebben de kinderen van 4 tot 7 een speurtocht door Afrika en de 
kinderen van 7-12 moeten ontsnappen uit de piramide. In de middag gaan 
we echt Afrikaanse maskers maken. 
 
 
Vrijdag 7 augustus 
Heb jij wel eens gehoord van bobotie? Dit gaan wij maken vandaag en in de 
middag gaan wij onze eigen hut maken.  
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Week 4: Zuid-Amerika 
 

 
Maandag 10 augustus 
Alfajores zijn de lievelingskoekjes van Koningin Maxima. Wij gaan 
met haar recept onze eigen koekjes maken, dat wordt smullen!  
Welke dieren wonen er allemaal in het amazone gebied? Kan jij ze 
allemaal raden?  
 
 

 
Dinsdag 11 augustus 
In de ochtend gaan wij choripan maken, dit is een lekkernij uit 
Argentie en Uruguay . In de middag gaan wij aan de slag met piñata’s, 
dit zijn vrolijke dieren gevuld met snoep en deze gaan wij 
(kapot)maken. 
 
 
Woensdag 12 augustus 
Heb jij wel eens gehoord van Paaseiland? Wist je dat dit eiland enorme hoofden uit 
de grond heeft steken? Wij gaan deze hoofden namaken. 
In Suriname wordt veel het spel schopsteentje gespeeld wij gaan erachter komen wat 
dit spel precies is. 
 
 
Donderdag 13 augustus 
In Peru weven ze onder andere hele parka’s. Een parka is wel heel groot om te maken 
maar een boekenlegger is ook heel handig om te hebben. Als we onze boekenlegger 
hebben gemaakt gaan we ook muziek proberen te maken met onze eigen panfluit. 
 
 
Vrijdag 14 augustus 
Met het warme weer is het wel lekker om een fruitcocktail te eten. Deze moeten 
helaas alleen nog wel even gemaakt worden door jullie. In de middag gaan wij zo laag 
mogelijk zakken met limbo. How low can you go? 
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Week 5: Noord-Amerika 
 

 
Maandag 17 augustus 
Heb jij wel een gehoord van Serena Williams?  Wij gaan proberen 
net zo goed te leren tennissen als deze tennisster. 
Iedereen heeft wel gehoord van DIY projecten. Wij gaan ook zo’n 
project doen namelijk DIY Tiedye  
 
 

 
Dinsdag 18 augustus 
McDonalds, Burger King, KFC het zijn allemaal Amerikaanse fastfood restaurants. Wij 
gaan onze lekkerdere burgers maken. Basketballers zijn hele lange mensen maar zijn 
wij net zo goed als de Lakers? 
 
Woensdag 19 augustus 
Wij gaan hoofdtooien maken, weet jij bij wie deze horen? 
Juf Esra gaat ons leren kickboksen. 
 
 
Donderdag 20 augustus 
Wij gaan lekker picknicken en tijdens deze picknick hebben wij spelletjes als hop 
scotch en dubble Dutch. 
 
 
Vrijdag 21 augustus 
De kinderen van 4 tot 7 gaan op speurtocht door Amerika en 
de kinderen van 7 tot 12 gaan ontsnappen uit Mount 
Rushmore. 
In de middag hebben wij verschillende challenges als probeer 
niet te lachen, teken de cartoon uit je hoofd en 1 waarheid en 
2 leugens.    
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Week 6: Europa 
 
Maandag 24 augustus 
Wij gaan bloempotten versieren en molens maken. In de middag hebben wij onze 
eigen high tea en daar moeten natuurlijk kleine sandwiches voor 
worden gemaakt. 
 
 
Dinsdag 25 augustus 
Vind jij de Zweedse balletjes van IKEA ook zo lekker? Wij gaan deze 
namaken en natuurlijk opeten. In de middag gaan wij hockeyen. 
 
 
Woensdag 26 augustus 
De Salvador Dali heeft hele rare kunstwerken gemaakt. Kan jij ook klokken laten 
smelten op papier? De woensdag sluiten wij af met onze eigen sangria en tapas. 
 
 
Donderdag 27 augustus 
Ieder land heeft vlaggen en landen proberen elkaar ook te 
veroveren, wij gaan elkaars vlaggen ook proberen te 
veroveren. Welk team heeft de beste strategieën? 
Ieder jaar hebben wij het Eurovisiesongfestival in de 
middag zoeken wij ons favoriete nummer op en gaan die 
opvoeren aan de andere kinderen. Wie zingt het mooiste 
lied? Wil je niet mee doen aan het songfestival? Dat is helemaal niet erg want we 
hebben ook boom whackers waar jullie zelf muziek mee mogen maken. 
 
 
Vrijdag 28 augustus 
In Italië staat een hele hoge scheve toren, weet jij waar deze staat? Kan jij hem ook zo 
scheef bouwen? 
De Fransen hebben een spel met allemaal verschillende ballen, net zwerkbal maar 
dan wat anders. Weet jij al welk spel ik bedoel?  
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