
Wij werken tijdens de vakantie met vooraf uitgewerkte activiteiten in combinatie met verschillende speelhoeken die 
afwisselend open zijn en waar de kinderen telkens een ander aanbod krijgen.  

De begeleiding bepaalt dag per dag welke activiteiten en speelhoeken zij aanbieden ifv het aantal aanwezige kinden en ifv 
de leeftijd van de aanwezige kinderen. 

Zij vullen het spel van de kinderen indien nodig aan met spelprikkels, zodat geen enkel kind de kans krijgt zich te verve-
relen. 

Hieronder een greep uit de geplande activiteiten:

eigen hovercraft maken

wiebelende kwallen

waterfles schieten

limbo

flespoepen

wetenschappelijke proefjes

Thema juli:
Zot zijn doet geen zeer

Voorzie reserve-
kledij en naam-

teken zoveel 
mogelijk.

Brengen en 
ophalen gebeurt 
buiten en mét 
mondmasker.

Zorg voor een 
drinkbus met 

naam op.

Geef fruit enkel 
geschild mee.

Breng bij warm 
weer een zwem-
broek, handdoek 
en pet of hoedje 

mee.



Wij werken tijdens de vakantie met vooraf uitgewerkte activiteiten in combinatie met verschillende speelhoeken die 
afwisselend open zijn en waar de kinderen telkens een ander aanbod krijgen.  

De begeleiding bepaalt dag per dag welke activiteiten en speelhoeken zij aanbieden ifv het aantal aanwezige kinden en ifv 
de leeftijd van de aanwezige kinderen. 

Zij vullen het spel van de kinderen indien nodig aan met spelprikkels, zodat geen enkel kind de kans krijgt zich te verve-
relen. 

Hieronder een greep uit de geplande activiteiten:

modderspelletjes

zeepjes maken

twister met gekleurd scheerschuim

lavalamp

bruisballen maken

Thema 1e helft augustus:
Hoe vettiger hoe prettiger

Voorzie reserve-
kledij en naam-

teken zoveel 
mogelijk.

Brengen en 
ophalen gebeurt 
buiten en mét 
mondmasker.

Zorg voor een 
drinkbus met 

naam op.

Geef fruit enkel 
geschild mee.

Breng bij warm 
weer een zwem-
broek, handdoek 
en pet of hoedje 

mee.



Wij werken tijdens de vakantie met vooraf uitgewerkte activiteiten in combinatie met verschillende speelhoeken die 
afwisselend open zijn en waar de kinderen telkens een ander aanbod krijgen.  

De begeleiding bepaalt dag per dag welke activiteiten en speelhoeken zij aanbieden ifv het aantal aanwezige kinden en ifv 
de leeftijd van de aanwezige kinderen. 

Zij vullen het spel van de kinderen indien nodig aan met spelprikkels, zodat geen enkel kind de kans krijgt zich te verve-
relen. 

Hieronder een greep uit de geplande activiteiten:

blote voeten pad

danceparty

carwash / waterspelletjes

kubb

levensechte bubbels maken

Thema 2e helft augustus:
Zomertoeren

Voorzie reserve-
kledij en naam-

teken zoveel 
mogelijk.

Brengen en 
ophalen gebeurt 
buiten en mét 
mondmasker.

Zorg voor een 
drinkbus met 

naam op.

Geef fruit enkel 
geschild mee.

Breng bij warm 
weer een zwem-
broek, handdoek 
en pet of hoedje 

mee.


