
Programma meivakantie   
IKC ’t Palet 

30-4 t/m 11/5 2018 
 
Thema: Klaar voor de start! 
 

Ja wij zijn klaar voor de start 
Gaan los met heel ons hart 
En delen het met iedereen 

Ja wij zijn klaar voor de start 
Al gaan we knetterhard… 

We hebben zo veel gemeen 
Want we lezen-lopen-rennen-zwemmen-springen- 

dansen-gillen-zingen en we chillen met elkaar 

 
 

Deze vakantie gaan wij actieve activiteiten doen en ook veel uitstapjes want .. JOEPIE wij 
kunnen met onze STINT op pad! 

 
Maandag 30/4 

Klaar voor het… Klauterwoud?! 
De kinderen uit de kinderraad gaven aan graag weer eens naar het Klauterwoud te willen. 

Neem  oude kleding en eventueel kaplaarzen  mee! 
Wij willen graag aan de oudste kinderen vanaf 6,5 jaar vragen of zij op de fiets komen. 

 
Dinsdag 1/5 

Vandaag gaan wij naar ‘t Hof.  
De oudste kinderen mogen hun skates/step meenemen voor in het Skatepark.  

De jongste kinderen gaan spelen in de speeltuin. 
 

Woensdag  2/5 
Klaar voor… de spelletjesdag!  

Vandaag gaan wij actieve spelletjes doen op het plein. Hup 1 2 3……. 
 

Donderdag  3/5 
Vandaag gaan wij met de oudste kids vanaf 6,5 jaar fietsen naar de bouwspeelplaats. 

Met de jongste kinderen gaan wij naar de kinderboerderij. 
 

Vrijdag 4/5 
Klaar voor… de wandeling!  

Wij pakken de picknickmand in en nemen de bal mee en gaan lekker wandelen langs de 
waterweg. Daar gaan wij lekker picknicken en voetballen. 

 
-------- 

 
Maandag 7/5 

Klaar om.. de aap uit te hangen in de speeltuin? 
Wij  gaan naar de Curacaolaan naar de kabelbaanspeeltuin! Woehoe! 

 
Dinsdag 8/5 

Armen, benen sluit. 
Vandaag gaan de oudste kinderen vanaf 7 jaar zwemmen bij de Kulk (met zwemdiploma) 

De jongste kinderen gaan naar de Beestenboel. 

https://nl.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL211c2ljYWwtbm90ZS1pb3MtNy1pbnRlcmZhY2Utc3ltYm9sXzE3MjMz&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL211c2ljYWwtbm90ZS1pb3MtNy1pbnRlcmZhY2Utc3ltYm9sXzE3MjMz&fileid=751777
https://nl.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL211c2ljYWwtbm90ZS1pb3MtNy1pbnRlcmZhY2Utc3ltYm9sXzE3MjMz&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL211c2ljYWwtbm90ZS1pb3MtNy1pbnRlcmZhY2Utc3ltYm9sXzE3MjMz&fileid=751777


 
Woensdag 9/5 

Klaar voor.. de speurtocht!?  
Vandaag hebben wij een actieve speurtocht! 

Succes speurneuzen! 
 

Donderdag 10/5 
Hemelvaartsdag 
Wij zijn gesloten!   

. 
Vrijdag 11/5 

Alweer de laatste dag van de meivakantie op de BSO.  
Wij gaan klauteren en klimmen in het Klauterwoud! 
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