
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantieboekje 2021 
Zo aan de Van Vredenburchweg 

& Zo Outdoor bij de Jaguars 

 
Laten we samen plezier maken! 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

Beste ouders /verzorgers, 
 
De zomervakantie staat voor de deur. Zo aan de Van Vredenburchweg en Zo 
Outdoor bij de Jaguars hebben samen met de kinderen een spetterend en 
uitdagend activiteitenprogramma samengesteld. 
 
In dit activiteitenprogramma houden we rekening met de Corona maatregelen die 
bij ons op de locaties van kracht zijn. Ook hebben we nauw contact met 
verschillende partijen. Zo zijn we op de hoogte wanneer we een uitstapje maken 
van de daar geldende maatregelen. 
Op deze manier kunnen we er een zo veilig mogelijk en uitdagende vakantie van 
maken zoals je van ons gewend bent. 
 
Zo gaan we naar het theater, het Plaswijckpark, dino’sbekijken, naar het Rijswijkse 
strand, de kinderboerderij en nog veel meer. Aan beweging kom je ook niks tekort 
met allerlei spelletjes en sport! 
 
 
Iedere vakantiedag is er de mogelijkheid om te werken aan de lijst “40 dingen die je 
deze zomervakantie gedaan moet hebben bij Zo”. Deze lijst ontvangen alle kinderen 
voor de start van de zomervakantie. 
 
Om je kind een zo veilig mogelijk en onvergetelijke vakantie te bezorgen hebben we 
een aantal verzoekjes aan u. Zou u deze brief goed door willen nemen. 
 
- Wil je laten weten wanneer je kind gebruik maakt van de opvang in de vakantie. 
Wanneer je dit nog niet hebt gedaan kun je dit doorgeven in ons ouderportaal, 
Konnect. 
  
- Ons activiteitenprogramma sturen wij je via Konnect, staat op onze 
Facebookpagina, hangt op de locatie aan het mededelingenbord en is te vinden op 
onze site:  www.zokinderopvang.nl  
 
- Kijk in ons activiteitenprogramma. Hierin geven wij aan wat we die dag gaan doen. 
Zo kun je je kind voorbereiden en gepaste kleding meegeven e.d.:  
 

 De kans is groot dat je vies wordt dus laarzen en oude 
kleren mee/aan. Neem altijd reserve kleding mee 

 De kans is groot dat je nat gaat worden dus zwemkleding 
en handdoek mee  
 

 De kans is groot dat je gaat zweten tijdens het sporten 
dus sportkleren en sportschoenen mee/aan 
 

 
 

http://www.zokinderopvang.nl/


 

- Op vakantiedagen ben je vanaf 7:30 uur van harte welkom op onze locatie. Wij zijn 
zelf eerder op locatie, maar we hebben die tijd hard nodig om de spullen voor de 
dag klaar te leggen e.d. Zodra de klok 7:30 uur slaat, zullen wij de deur voor je 
openen en zijn wij er klaar voor om jou en je kind te ontvangen. 
 
- Wij verzoeken je om zo min mogelijk het gebouw te betreden. Bij het halen en 
brengen van je kind verzoeken wij je dit net zo te doen als op reguliere 
schooldagen. 
    
- Wanneer we erop uittrekken vertrekken wij nooit voor 9:30 uur en zijn altijd weer 
terug voor 17:00 uur (tenzij anders aangegeven). Als je jouw kind tussen deze tijden 
wilt komen halen of brengen kun je telefonisch contact opnemen: 06-31690966. 
 
- Iedere themadag vullen we anders in. Wij kijken naar de behoeften van de 
kinderen en bieden daar ons activiteitaanbod op aan.  
 
- Op een vakantiedag bieden wij meerdere activiteiten aan. Het is onmogelijk om 
aan alle activiteiten deel te nemen. Op de dag zelf inventariseren wij de behoefte 
van de kinderen en maken zo onze planning. 
 
- Ons activiteitenprogramma is afhankelijk van het weer. Wanneer het weer het 
echt niet toelaat zorgen wij voor een passend alternatief programma. Activiteiten 
die niet doorgaan plannen we op een later tijdstip in. 
 
- Ook deze vakantie trekken we weer regelmatig de natuur in. Contoleer je kind 
daarom regelmatig op teken. 
 
- Bij warm weer zullen we regelmatig de verkoeling van het water opzoeken. Geef je 
kind daarom altijd zwemkleding en een handdoek mee. Deze activiteit staat niet 
altijd in het programma maar bij warm weer is een frisse plons natuurlijk altijd 
welkom. 
 
- Wil je je kind bij zonnig weer in de ochtend al insmeren? Dit bespaart ons veel tijd 
tijdens de activiteiten. 
 
Hartelijk dank voor de medewerking en wij wensen iedereen een Zonnige vakantie. 
 
 
Teams Zo aan de Van Vredenburchweg en Zo Outdoor bij de Jaguars 
 

 

 

 

 

Week 1 



 

 

 

Maandag 19 juli 
Welnessdag! 
Lekker ontspannen de vakantie beginnen. 
 
Dinsdag 20 juli 
Vandaag worden we allemaal op het (yoga)matje 
geroepen! We krijgen een ontspannende yogales. 
 
Woensdag 21 juli 
Woensdag bakdag! 
We bakken en versieren cupcakes. 
 
Donderdag 22 juli 
Creatief aan de slag! We houden knutselmiddag! 
 
Vrijdag 23 juli 
Vrijdag filmdag! Een bioscoopdag op de BSO!  

  



 

Week 2 – Fantasie 
 
 
 
Maandag 26 juli 
Superheldendag! 
Maak je eigen cape en powerdrankje! 
 
Dinsdag 27 juli 
Wat een leuke dag! 
We gaan naar het theater. 
 
Woensdag 28 juli 
We wanen ons in Sprookjesland. We doen een 
sprookjesspeurtocht! 
 
Donderdag 29 juli 
Wordt geschminkt als je favoriete superheld(in) en 
ga op de foto! 
 
Vrijdag 30 juli 
Afvalrace! 
Wie verzamelt het meeste zwerfafval? 
Daarna maken we er wat moois van. 
 
 
 

  



 

Week 3 – Dieren 
 
 
 
Maandag 2 augustus 
We nemen de bingokaart mee naar de kinderboerderij 
en spelen Boerderij Bingo! 
 
Dinsdag 3 augustus 
We leven ons uit in Monkeytown in Rijswijk! 
 
Woensdag 4 augustus 
Cool, op mini-safari! 
We verklappen niets maar neem je vergrootglas mee. 
 
Donderdag 5 augustus 
We gaan dino’s kijken! 
Waar? Dat is nog een verrassing. 
 
Vrijdag 6 augustus 
Lekker bakken! We sluitende week af met Dino 
koekjes. 
  



 

Week 4 – Vijf steden! 
 
 
 
Maandag 9 augustus 
Erop uit naar de speeltuin in het Zuiderpark. 
 
Dinsdag 10 augustus 
We bezoeken het strandje in Rijswijk. Spelen met water 
en zand en hopelijk een lekker zonnetje erbij! 
 
Woensdag 11 augustus 
Joepie!  
We gaan naar het Plaswijckpark in Rotterdam. 
 
Donderdag 12 augustus 
Lekker spetteren en spelen in de Delftse 
Waterspeeltuin. 
 
Vrijdag 13 augustus 
Jammie lekker ijs eten vandaag! 
We gaan naar Rijswijk.  



 

Week 5 – Sport 
 
 
 
Maandag 16 augustus 
We maken samen vliegers en gaan ermee vliegeren. 
 
Dinsdag 17 augustus 
Dat is cool! We gaan Free runnen. 
 
Woensdag 18 augustus 
Sportdag. 
Zorg dat je lekker fit bent! 
 
Donderdag 19 augustus 
We spelen beach games op het strand! 
 
Vrijdag 20 augustus 
Spelen, spelen en nog eens 
spelen! 
Het is Spelletjesdag!  



 

Week 6 – Water 
 
 
 
Maandag 23 augustus 
We doen waterspelletjes en maken slush puppy’s! 
 

Dinsdag 24 augustus 
Neem je zwemkleding en je handdoek mee want we 
gaan zwemmen! 
We zetten badjes op voor kinderen onder de 7 jaar! 
 
Woensdag 25 augustus 
Filmdag! 
We kijken film en maken zelf icetea. 
 
Donderdag 26 augustus 
Ooglapjes op en houten benen aan! 
We gaan naar de Piratenspeeltuin. 
 
Vrijdag 27 augustus 
Wat een mooie laatste vakantiedag! 
Hop naar het strand op zoek naar schelpen om iets 
moois mee te maken. 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zomer is voorbij… 
Maar wat hebben we een plezier gemaakt! 
Iedereen kan er weer fris en fruitig tegenaan dit nieuwe schooljaar. En 
ook dan bruisen wij weer van de avontuurlijke activiteiten! 

 



 

 

Wij wensen jou een heel fijn nieuw schooljaar! 

 

 

Zo Kinderopvang 
Voor meer informatie, kijk op www.zokinderopvang.nl 


