
 

Herfst vakantie 
 
 

Maandag 16 oktober  
 
Vandaag gaan wij creatief aan de slag. Wij gaan onze eigen 
borden op pimpen.  
Je kan je bord natuurlijk zo mooi maken als je zelf wilt. Dit doen 
wij met speciale stiften. Als je bord klaar is kun je hiervan eten 
of je zet hem op je kamer neer.  
 
Vandaag eten wij een broodje met ei. 
 
 
In de middag spelen wij leuke spelletjes die ook erg creatief 
zijn, zoals levend standbeeld en levend schilderij & levend 
memorie. Zo blijven wij de hele dag creatieve kunstenaars. 
 
 
 

Dinsdag 17 oktober  
 
Vandaag beginnen wij met een katoenen tasje (gym tasje) te versieren. Dit doen wij 
met textiel stiften. Zo kun je je eigen tas maken om je spullen in te doen zoals 
gymkleding of zwemkleding.  
De oudere kinderen die kunnen hun tas aankleden met knopen of lintjes. Dit moet er 
dan worden opgenaaid. Ook zijn er coole strijk symbolen die erop gestreken kunnen 
worden. 
 
Vandaag eten wij boterhamen die je heerlijk kan beleggen. 
 
Jullie zijn vast benieuwd wat wij in de middag gaan doen. Ik kan je alvast verklappen 
dat je sportieve kleding nodig hebt, want vandaag krijgen wij een sport meester op 
bezoek. Hij gaat ons allerlei kunsten leren in de gymzaal van school. Dus vergeet je 
gymschoenen vandaag niet. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 18 oktober 
 
Vandaag maken wij een gezellig uitstapje naar villa zebra toe. Hier gaan wij alles 
ontdekken over leuke kunst weetjes. 
Voor jong en oud is hier een aangepast programma 
voor. Dus het wordt natuurlijk een gezellig en leerzaam 
uitje. 
 
Vandaag eten wij tosti’s. 
 
In de middag gaan wij nog creatief door. Wij zullen dan 
naar het sterrenbos gaan en daar verzamelen wij 
allemaal takjes en blaadjes. Hier gaan wij onze eigen 
kunst van maken. 
  
 
  
  

Donderdag 19 oktober 
 
Hebben jullie vandaag je sportieve kleding aan, want dat is 
hard nodig! 
Vandaag komt er weer een sport meester die ons les gaat 
geven. Vandaag gaan wij namelijk mee doen aan kids 
bootcamp. Dat betekend dat wij onze spieren vandaag 
veel gaan gebruiken. Een makkelijke broek, T-shirt en 
eventuele gymschoenen zijn erg handig vandaag. Wij 
hoeven niet ver weg want wij maken gebruik van de gym zaal op 
school. 
 
Wij eten vandaag broodjes knakworst. Misschien lust je er wel een sausje bij. 
 
In de middag gaan wij nog even verder met bewegen, want jullie zijn vast nog niet 
moe.  
  
 



 

 

Vrijdag 20 oktober 
 
Vandaag gaan wij naar ballorig toe. Hier kunnen wij ons goed 
uitleven. Wie kan er het snelst om hoog klimmen, of kan jij het 
hoogste springen. Ik ben benieuwd naar jullie acrobatische 
kunsten.  
 
Wij eten vandaag bij ballorig, en dat word natuurlijk smullen. 
 
In de middag gaan wij een fotolijstje op pimpen. Hier kun je je 
meest coole vakantie foto in doen. Of misschien wel een foto van je beste 
vriend of vriendin. 


