
  

 
Vakantie opvang Steendijkpolder presenteert het thema: 

Wij gaan naar de Tropen!  
 
Om de dagen waarop uitstapjes gepland staan zo soepel mogelijk te laten verlopen, 
vragen wij u om uw kind op die dagen vóór 09:30 uur te brengen. Wij zullen ervoor 
zorgen, dat wij op dagen met uitjes buiten de deur uiterlijk 17:00 uur terug zijn op de 
locatie.   
Wilt u als de weersomstandigheden erom vragen, uw kind alvast insmeren met 
zonnebrandmiddel of bij slecht weer regenkleding mee geven? Liever geen paraplu 
vanwege de veiligheid op straat. Verder is het prettig voor uw zoon /dochter als hij/zij 
goede schoenen draagt en kleding die vies mag worden.  Met uitstapjes waarbij wij 
gaan fietsen, zijn goede schoenen en een goede fiets, verplicht. Extra kleding mee is 
altijd fijn. Met zwemmen is minimaal zwemdiploma A verplicht. Wanneer we een 
verkleedfeestje hebben, kan het voorkomen dat wij bij de kinderen de haren in een 
leuk kleurtje spuiten met gekleurde haarspray. Heeft u hier bezwaar tegen, geef dit 
dan aan bij de leiding. 
   
Helaas hebben wij in Nederland nog steeds te maken met het coronavirus. Alle 
activiteit(en) buiten de deur zullen dus ook ondernomen worden met in achtneming 
van enkele maatregelen. Dit doen wij volgens de richtlijnen van het RIVM, het kan dus 
zijn dat sommige activiteiten aangepast worden op het moment dat het RVIM dit van 
ons vraagt. 
Tijdens de uitstapjes kunt u ons altijd bereiken via de mobiele telefoons. Wij streven 
ernaar om alle uitstapjes door te laten gaan, als het door omstandigheden niet 
mogelijk is, zal er naar een passend alternatief worden gezocht.  
Handig om elke dag mee te nemen: badkleding en handdoek!  
 
Woensdagen   
Op alle woensdagen is onze vakantieopvang dicht en worden de kinderen verwacht 
bij vakantie opvang de Waterweg. 
 
Vakantieopvang Steendijkpolder   
IKC Ichthus Steenen Dijck 4- 6. 3146 BX Maassluis  
T 06-50092837 (Zeepaard) / 06-50092839 (Inktvis) /  
T 06-27898485 (Groene Hoek)  
  
Het team van vakantieopvang Steendijkpolder: Daisy, Houssnia, Fabio, Kaylee, Lindy, 
Lisa, Marjolein, Mireille en Nicole 

https://ikcichthus.nl/


 

  

Week 1 maandag 20 t/m vrijdag 24 juli. 

 
 
Maandag 20 juli: 
We starten deze week gelijk goed. Wij gaan op stap met de UN1EK busjes, met alle 
kinderen van de Goudvis, Inktvis en Ballonvaarders! Zorg voor makkelijk zittende 
kleding die vies mag worden en/of zwemkleding en handdoek. 
De kinderen van de Zeepaard, Maanvis en Vliegeraars gaan een begin maken om het 
rode lokaal in tropische sferen te brengen. 
 

Dinsdag 21 juli: 
Vandaag gaan de kinderen van de Zeepaard, Maanvis en 
Vliegeraars op pad in de buurt. Zij gaan spelen in verschillende 
speeltuinen.  
De kinderen van de Goudvis, Inktvis en Ballonvaarders zullen 
zich bezig houden om het blauwe lokaal tot een tropisch oord 
te maken. 
 

Woensdag 22 juli:  
Alle kinderen zijn bij vakantie opvang de Waterweg in IKC Het Balkon, aan de Jacob 
van Heemskerklaan. Telefoonnummer: 0105931150 
 
Donderdag 23 juli: 
In de tropen is het vaak hartstikke warm! Waterballonnen, 
zwembaden, waterpistolen, waterbanen… we hebben vandaag een 
dag vol waterpret!  
Wie maak jij als eerste nat?  
 
Vrijdag 24 juli: 
Jullie mogen vandaag lekker je eigen gang gaan. Word het lekker 
luieren? Of toch nog actief? We zullen het wel zien!  

  



 

  

Week 2 Maandag 27 t/m vrijdag 31 juli. 
 
Maandag 27 juli: 
De kinderen van de Zeepaard, Maanvis en Vliegeraars gaan naar de Indoor in 
Maassluis, dus neem je jumpsokken mee! 
De kinderen van de Goudvis, Inktvis en Ballonvaarders zullen actief bezig zijn met 
tropische activiteiten. 
 
Dinsdag 28 juli: 
De kinderen van de Goudvis, Inktvis en Ballonvaarders gaan 
vandaag weer met de UN1EK busjes op pad naar een park. 
Lekker wandelen, spelen en picknicken! 
De kinderen van de Zeepaard, Maanvis en Vliegeraars blijven 
in beweging in en om de BSO. Dansen, zingen en picknicken! 
 
Woensdag 29 juli: 
Alle kinderen zijn bij vakantie opvang de Waterweg in IKC Het Balkon, aan de Jacob 
van Heemskerklaan. Telefoonnummer: 0105931150 
 
Donderdag 30 juli: 
Happy in mijn hangmat! Vandaag gaan we gezellig relaxen in onze hangmat.  
Daar horen natuurlijk lekkere cocktails bij. Die gaan we vandaag 
samen maken. 
 
Vrijdag 31 juli: 
We gaan vandaag leuke spelletjes spelen en lekker knutselen. 
En wie maakt de mooiste stoepkrijt tekening? 



 

  

Week 3 Maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus. 
 
Maandag 3 augustus: 
Een zonnebril, een snor, een ijsje in de hand. We gaan er vandaag een tropisch feestje 
van maken! Het zal een dag worden om niet te vergeten. 

 
Dinsdag 4 augustus: 
De kinderen van de Goudvis, Inktvis en Ballonvaarders moeten 
op de fiets komen. Voordat jullie komen moeten jullie wel je 
vakantie tas inpakken. Let op dat je niets vergeet! Zwembroek/ 
badpak of bikini bij je? Je handdoek en misschien wel je duikbril? 
Je zult het vandaag allemaal nodig hebben, want wij gaan 
zwemmen bij de Dol-Fijn! 
 
De kinderen die op locatie blijven mogen lekker vrij spelen. We kunnen knutselen, 
spelletjes spelen, buiten spelen enz.  
  
Woensdag 5 augustus: 
Alle kinderen zijn bij vakantie opvang de Waterweg in IKC Het Balkon, 
aan de Jacob van Heemskerklaan. Telefoonnummer: 0105931150 
 
Donderdag 6 augustus: 
We gaan vandaag naar een tropisch regenwoud. Laat je vandaag 
verrassen! Wie weet komt er nog wat om de hoek kruipen… 
 
Vrijdag 7 augustus: 
Vandaag gaan wij een lekker stukje wandelen. Genieten van een gezellige picknick in 
de natuur. 



 

  

 Week 4 Maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus. 

 
Maandag 10 augustus: 
De film jungle book draait vandaag in het lokaal in school. Daar hoort natuurlijk 
limonade en popcorn bij! Ook gaan we vandaag jachtseizoen in de wijk spelen. 
 
Dinsdag 11 augustus: 
Neem je zwemkleding, handdoek en niet te vergeten je 
waterpistool mee! We gaan er een natte dag van maken. 
 
Woensdag 12 augustus:  
Alle kinderen zijn bij vakantie opvang de Waterweg in IKC 
Het Balkon, aan de Jacob van 
Heemskerklaan. Telefoonnummer: 0105931150 
 
Donderdag 13 augustus: 
Vandaag gaan we met de UN1EK busjes naar de tuin van floddertje. Een super leuke 
buiten speeltuin, waar we ook nog eens van alles kunnen ontdekken. 
 
Vrijdag 14 augustus: 
In de zomer zijn de bomen mooi groen en staan alle 
planten en bloemen mooi in bloei. Op locatie gaan wij 
vandaag een echte natuur dag beleven. Maar wat wij 
gaan doen, dat blijft nog even een verassing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Week 5 Maandag 17 t/m vrijdag 21 augustus. 

 
Maandag 17 augustus: 
Bewegen en kuntselen, het kan vandaag allemaal. We gaan limbodansen, 
eilandtikkertje doen en we maken mooie bloemenkransen.  
 
Dinsdag 18 augustus: 
Welke dieren kom je tegen in de jungle? We maken maskers of je kan je laten 
schminken tot een dier. Ook gaan we verschillende tropische vruchten proeven.  
 
Woensdag 19 augustus:  
Alle kinderen zijn bij vakantie opvang de Waterweg in IKC Het 
Balkon, aan de Jacob van Heemskerklaan. Telefoonnummer: 
0105931150 
 
Donderdag 20 augustus: 
Verkleden, dansen en zingen het kan allemaal tijdens de 
dierendisco! 
 
Vrijdag 21 augustus: 
We sluiten deze week goed af. Wij gaan namelijk met zijn allen op reis! De UN1EK 
busjes nemen ons mee naar de speeltuin in Hoek van Holland. Vlakbij deze speeltuin 
zit ook een leuke kinderboerderij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

Week 6 Maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus. 

 
Maandag 24 augustus: 
Onze laatste week vakantie, en ook onze laatste reis met de busjes van UN1EK… Waar 
o waar gaan we naartoe??? 
 
Dinsdag 25 augustus: 
Zomer... vaak wordt het hartstikke warm! Waterballonnen, zwembaden, 
waterpistolen, waterbanen… we hebben vandaag een dag vol waterpret!  
Wie maak jij als eerste nat? 
 
Woensdag 26 augustus:  
Alle kinderen zijn bij vakantie opvang de Waterweg in IKC Het Balkon, aan de Jacob 
van Heemskerklaan. Telefoonnummer: 0105931150 
 
Donderdag 27 augustus: 
Week 6 zit er weer bijna op... en er zullen vast wel kinderen zijn 
die wat moe zijn geworden van de leuke vakantie! Om volgende 
week nog met al jullie energie de eerste school week in te 
knallen.. gaan wij het vandaag even wat rustiger aan doen! Wij 
gaan lekker chillen. 
 
Vrijdag 28 augustus: 
In de zomer zijn er vaak veel en lekkere verschillende fruit soorten. Vandaag gaan wij 
deze verschillende soorten eens proberen! Ken jij de naam en hoe denk jij dat het 
smaakt? Ook gaan wij lekker verkoelende smoothies maken! 


