
 

   

 

Locatie: IKC de Schakel 
Adres: Van Boisotstraat 20, 3132 XM Vlaardingen 
Mobiel: 06-24109087 
Datum: 20 Juli 2020 t/m 28 Augustus 2020. 
Thema: Wij hebben vakantie! 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Om de dagen waarop uitstapjes gepland staan zo soepel mogelijk te laten verlopen, 
vragen wij u om uw kind op die dagen voor 09:30 uur te brengen. Met uitstapjes 
streven wij er naar, om uiterlijk rond 16:30 uur terug te zijn op de locatie.  
 
Wilt u er ook voor zorgen om iedere dag een rugzak met daarin een (lege) flesje mee 
te geven, ook als dit niet in het programma vermeld staat. Ook vragen wij aan u om 
uw kind bij slecht weer regenkleding mee te geven. Liever geen paraplu wegens de 
veiligheid op straat. Verder is het prettig voor uw zoon/dochter als hij/zij goede 
schoenen draagt en kleding die vies mag worden.  

 
Wij vragen u om via ouderportaal op tijd aan ons door te geven wanneer uw kind niet 
aanwezig zal zijn. Geeft u niets door? Dan gaan wij ervan uit dat uw kind aanwezig is. 
 
Tijdens uitstapjes kunt u ons bereiken via de mobiele telefoon nummer die bovenaan 
de pagina vermeld staat. Wij streven ernaar om alle uitstapjes door te laten gaan, 
maar als het door omstandigheden niet mogelijk is, zal er naar een passend 
alternatief worden gezocht. 
 
Is uw kind allergisch? Geef dan hun eigen zonnebrand mee, ook als dit niet in het 
programma vermeld staat. 
 
Indien met warm weer, bieden wij een apart water programma aan. Geef daarom 
ALTIJD kleding mee wat nat mag worden en een handdoek of gewoon zwemkleding. 
Ook droge kleding is handig om extra mee te nemen. 
 
Op enkele dagen, als het kind aantal laag is, sluiten we aan 
bij IKC de PWA. We vertrekken dan om 09.00 uur lopend en 
zijn rond 17.00 uur weer terug op de locatie. 
Ruildagen en extra opvangdagen kan je indienen in het 
ouderportaal, u krijgt minimaal 10 werkdagen van te 
voren een terugkoppeling of dit wel of niet akkoord is. 
 
We gaan er een leuke zomervakantie van maken. 
 
Groetjes,  
Vakantieopvang De Schakel 
 

https://ikcdeschakel.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcafedezonwagenborgen%2Fposts%2F&psig=AOvVaw2AuED9EbXbZWakytQ9x2ac&ust=1594128485810000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjd7czduOoCFQAAAAAdAAAAABAP


 

   

 

 
 
 

Week 1 
 
 
Maandag 20 Juli:  
Jullie weten vast wel wat voetbal is, maar weten jullie ook dat voetbal leuk kan 
zijn met water? Wij denken van wel! Na het plezier hebben gaan wij onze eigen 
bladerdeeg hapjes maken.  
Als tip: Neem een rugzak mee met een bidon en droge kleding.  
  
 
Dinsdag 21 Juli:  
Vandaag gaan wij toekijken hoe het is met jullie creativiteit. Wat jullie gaan doen blijft een 
verassing. Wij weten in ieder geval dat jullie veel plezier gaan hebben! En het eindresultaat 
word cool.  
Als tip: Neem een rugzak mee met kleding die vies mag worden + bidon.  
 

 
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. 
Belangrijk: Deze dag zijn wij bij de PWA.! 
 

 
Donderdag 23 Juli: 
Hopelijk word het vandaag heerlijk weer, want wij gaan onze eigen ijsjes maken die we in het 
zonnetje kunnen opeten. Wist jij dat je ook gekleurd zand kan 
maken? Nee? Dan kom je daar vanmiddag achter hoe wij dit gaan 
doen.  
Als tip: Neem een rugzak mee met een bidon. 
 
 
 
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. 
Belangrijk: Deze dag zijn wij  bij de PWA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ikcdeschakel.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tantefanny.nl%2Frecept%2Fbladerdeeghapjes-kruidig-gehakt%2F&psig=AOvVaw3EAMGPLdmZuNlY1RFJk55L&ust=1594358241845000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDhtrq1v-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F10xgezonder.nl%2Fvietnamese-loempias%2F&psig=AOvVaw3GGMRRtXVpqewXJWQXiwk8&ust=1594358522370000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj0-sC2v-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjongprotestant.protestantsekerk.nl%2Fwerkvormen%2Fgekleurd-zand%2F&psig=AOvVaw0TDl_8Zl-Qz4b_AXaKHw_L&ust=1594358573347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPig1Na2v-oCFQAAAAAdAAAAABAE


 

   

 

 
 
 

Week 2 
 
 
Maandag 27 Juli: 
Zijn jullie wel eens op vakantie geweest en hebben jullie je eigen 
vakantiekaart opgestuurd naar je opa en/of oma? Of iemand 
anders uit je familie. Dan komt dat goed van pas, wij gaan 
namelijk onze eigen vakantie kaart maken en jij mag zelf weten 
hoe die eruit gaat zien en voor wie die is.  
 

Dinsdag 28 Juli: 
Vandaag bestaat de dag uit PASTA! 
Wij gaan in de ochtend namelijk onze zelfgemaakt pasta Bolognese 
maken. Jummie dat word smullen! En voor de kers op de taart doen 
we er geraspte kaas op. Maar de pasta die nog niet gekookt is kan 
je gebruiken voor een mooie ketting.   

 
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? 
Belangrijk: We zijn deze dag aanwezig op IKC de PWA 
 
 
Donderdag 30 Juli: 
Jullie mogen vandaag eigen sandwiches maken die we ingepakt meenemen naar een leuk 
plekje waar we kunnen gaan picknicken. En er zal vast nog meer te doen zijn, zoals misschien 
wel een leuke speeltuin?  
Als tip: Neem je eigen rugzak, bidon en extra kleding mee.  
 

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. 

Als tip: Neem een flesje water mee en eventueel je rugzak.  
 
 
 
 
 
 
 

https://ikcdeschakel.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffastcards.nl%2Fblog-fastcards%2Feen-vakantiekaart-versturen&psig=AOvVaw1LPndiq1sMBX0h19L4Qg1l&ust=1594358834817000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjI19i3v-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.smulweb.nl%2Frecepten%2F1371503%2FGeweldige-en-klassieke-pasta-bolognese&psig=AOvVaw1R-iUqjQpGIFcEBkXepk1Q&ust=1594358908764000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi5kfi3v-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vliegeruit.com%2FBoemerang-Fan-Runner&psig=AOvVaw3OjRsWYNoSHOtQl_Tpb2IP&ust=1594358950340000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDX4Iq4v-oCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.visithellendoorn.nl%2FNieuws%2F4640%2FPicknicken-in-Twente%2F&psig=AOvVaw3Xm7JtGlts9pMNdabedY8k&ust=1594359109896000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi8htm4v-oCFQAAAAAdAAAAABAD


 

   

 

 

 
 
Week 3 
 
 
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.  
Belangrijk: We zijn deze dag aanwezig op IKC de PWA 
 
 
Dinsdag 4 Augustus: 
Vandaag gaan wij laten zien hoe sportief wij zijn. Welke activiteiten wij gaan doen blijft nog 
een verassing.  

Na het sporten en zweten moet er ook wel gezond gegeten worden, 
daarom gaan wij een overheerlijke fruitbowl maken en als kers op de 
taart pannen koeken (iets minder gezond, maar wel lekker!) 
Tip: Zorg dat je je eigen rugzak met een bidon en sportkleding 
meeneemt!  
 

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. 
Belangrijk: We zijn deze dag aanwezig op IKC de PWA 
 
 
Donderdag 6 Augustus:  
Hou jij ook zo van klimmen en klauteren als een beest? Wij zijn heel benieuwd naar al jullie 
kunsten, daarom gaan wij met z’n allen gezellig naar de Beestenboel.  
Wij vragen om uw kind voor 09:30uur te brengen in verband met het 
uitje. 
Als tip: trek iets luchtigs aan, en misschien ook een rugzak met 
extra kleding.  
 
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. Daarom gaan wij lekker uiteten bij de PWA. 
Als tip: Neem een flesje water mee en eventueel je rugzak.  
 
 
 
 
 
 
 

https://ikcdeschakel.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilovespeelgoed.nl%2Fvilac-houten-regenstok.html&psig=AOvVaw2uly4VvOfrUC_JeqYy8JLF&ust=1594359187514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCd8_u4v-oCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amsterdamsdagblad.nl%2Fsport%2Fsporten-in-de-meivakantie&psig=AOvVaw2ccMbfQNeuiN2w4_kl3IaQ&ust=1594359241394000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCRiZe5v-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kidsproof.nl%2Frotterdam%2Fkinderfeestje%2Fspeelparadijs-de-beestenboel%2Findoor-speelparadijs-kinderfeestje-vlaardingen&psig=AOvVaw0AFYI1gSpr6Oigih_lqOAK&ust=1594359322269000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCci725v-oCFQAAAAAdAAAAABAO


 

   

 

 
 

Week 4 
 
 
Maandag 10 Augustus:  
Voor vandaag hebben wij  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? 
 
Dinsdag 11 Augustus: 
Trek je schilder kleren maar aan, want wij gaan onze eigen houten bakjes versieren, maar 
daar hoort nog iets is. Daarom gaan wij mooie schelpen versieren die je mee kan nemen en als 
decoratie kan gebruiken in je slaapkamer! Wie wilt dat nou niet? 
Als tip: trek kleding aan die vies mag worden en neem een bidon met water mee in je 
rugzak!  
 

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. 
Belangrijk: Deze dag zijn wij gezellig bij het PWA! 
Als tip: Neem een rugzak mee met je eigen bidon. 
 

Donderdag 13 Augustus: 
Kan jij je eigen mooie kunstwerk maken? Vandaag is het aan jou hoe jij je eigen kunstwerk 
wilt hebben. Wij zijn benieuwd naar jullie inspiratie.  
Als tip: trek kleding aan die vies mag worden! 
 
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?  
Belangrijk: We zijn deze dag aanwezig op IKC de PWA 
 
 
Als tip: Neem een rugzak mee met je eigen bidon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ikcdeschakel.nl/
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.foody.nl%2Fingredienten%2Ffruit%2Ffruitcocktail.html&psig=AOvVaw3-PtkATd7yD3GsYxE0Iodf&ust=1594359632928000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiUjdC6v-oCFQAAAAAdAAAAABAD


 

   

 

 
 

Week 5 
 
 
Maandag 17 Augustus: 
Klimmen en klauteren doen jullie vast heel graag. Daarom is 
naar het Klauterwoud voor jullie vast geen plaag. Daar kunnen 
jullie lekker jullie energie kwijt! 
Wij vragen om uw kind voor 09:30uur te brengen in verband 
met het uitje. 
Als tip: Neem een flesje water mee en trek kleding aan die 
eventueel vies mag worden,  extra kleding mee in een rugzak 
is ook handig.  
 

Dinsdag 18 Augustus: 
Weet jij welke kleur een flamingo heeft? En hoe die eruit ziet? Vandaag 
kom jij daarachter. Wij gaan namelijk onze eigen flamingo maken door 
middel van papieren bordjes. In de middag gaan we gezellig met z’n 
allen naar de speeltuin waar we lekker kunnen spelen! 
Als tip: Neem een flesje water mee en eventueel kleding wat vies 
mag worden.  

 
 
Woensdag 19 Augustus: 
Wij gaan hoofdtooien maken, weet jij bij wie deze horen? En in de middag gaan wij bezoek 
brengen aan het PWA om kickboks les te krijgen.  
Als tip: Neem sportkleding mee en een rugzak met je eigen bidon.  
 
 
Donderdag 20 Augustus: 
Vanaf vandaag kan jij je eigen zeepje mee naar huis meenemen en gebruiken, want wij gaan 
hem zelf maken. We sluiten daarna de middag af met een leuke film en lekkere hapjes waar 
wij van zullen smullen hmmmm!  
 
 
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.   
Belangrijk: We zijn deze dag aanwezig op IKC de PWA 
 
 
 
 
 
 

https://ikcdeschakel.nl/
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Week 6 
 
 
Maandag 24 Augustus: 
Wij reizen met onze fantasie vliegtuig naar Italië waar wij onze eigen mini 
pizza’s gaan bakken. Dus niet teveel ontbijten, zodat je nog dubbel kan 
genieten van je pizza’s. Als de pizza’s gezakt zijn houden wij gezellig een 
sport/water middag. 
Als tip: Neem zwemkleding mee en eventueel je waterspeelgoed. Ook 
een bidon zou handig zijn in een rugzak!  
 
Dinsdag 25 Augustus: 
Vandaag jumpen we de taxibusjes in naar Maassluis. Rarara waar gaat de reis naartoe? 
Wij vragen om uw kind voor 09:30uur te brengen in verband met het uitje. 
Als tip: Neem luchtige kleding mee, en antislip sokken als je die hebt.  
Graag ook een bidon voor water in je rugzak! 
 
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. 
Belangrijk: We zijn deze dag aanwezig op IKC de PWA 
 
 
Donderdag 27 Augustus: 
Hoe creatief ben jij vandaag? Daar komen wij vandaag achter. Jullie krijgen een hele 
belangrijke taak en dat is voorzichtig zijn. Wat wij gaan doen is nog een surprise! 
Ben jij ook benieuwd wat voor smaakjes er zijn van thee? Wij gaan dat vandaag uitproberen 
met allemaal zelfgemaakte lekkere hapjes. Het word een feestelijk high tea.  

 
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? 
Als tip: Neem een bidon mee in je eigen rugzak! 
 
Belangrijk: We zijn deze dag aanwezig op IKC de PWA 
 
 
 

 

https://ikcdeschakel.nl/
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