
Programma herfstvakantie  

16 t/m 27 oktober 
Thema ‘Het is feest!’ 

 

 
 

 

Beste ouders/verzorgers en kinderen, 

Voor de herfstvakantie hebben wij een gloednieuw thema, genaamd: ‘Het is feest!’. 

Gedurende deze vakantie zullen verschillende feestelijke activiteiten voorbij komen.  

 

Maandag 16 oktober  
Wij gaan onder voor behoud vandaag aan de slag met het 

bestrijden van vuur, en wie kan ons daar beter bij helpen dan 

de echte brandweer van Schiedam?! Wij zullen onder andere 

leren hoe brand geblust moet worden en welke dingen 

onveilig zijn om in huis te hebben. 

 

U wordt tijdig op de hoogte gebracht als dit niet door kan 

gaan en wat hier voor in de plaats komt! 

 
 

Dinsdag 17 oktober 
Als het vandaag niet regent dan gaan wij naar een speeltuin toe 

(Speeltuin Het Westen of het Stoompje).  

 

Hebben wij genoeg buiten gespeeld.Dan kunnen wij wat 

meubels een nieuw kleurtje geven. Rood, paars, geel? Of 

allemaal? 

 



Woensdag 18 oktober 
Vandaag gaan wij bowlen! Niet zomaar bowlen natuurlijk.. Het is niet 

voor niets feest! Wij gaan discobowlen. Dit houdt in dat wij ons 

verkleed en al richting het partycentrum Bowling de Walvis gaan 

begeven. Daar huren wij een bowlingbaan met een bumper en een 

draak! Weet je niet precies wat dit is? Dan krijg je deze dag een leuke 

verassing. Wij vertrekken om 12:00 uur en zullen daar blijven tot 

16:00. Rond 16:30 zijn wij terug bij Kekt.  

 Graag een OV-chipkaart meegeven. 

 

Donderdag 19 oktober 

Bij lekker weer gaan we  buiten spelletjes doen of naar de speeltuin. 

 

Hebben wij genoeg buiten gespeeld of is het weer slecht? Dan kunnen 

wij sieraden maken met of zonder kralen, of met de strijkkralen aan 

de gang gaan.  

 

 

 

Vrijdag 20 oktober 
Lekker klimmen, klauteren, springen, 

glijden enzovoort in.. Bungelland! Met 

zijn allen gaan we als aapjes door de 

klimtoestellen.  

 

 Graag een OV-chipkaart meegeven. 

 

Maandag 23 oktober 
Als het vandaag goed weer is gaan we  naar de kinderboerderij 

of naar de speeltuin. 

 

Hebben wij genoeg buiten gespeeld of is het weer slecht? Dan 

is het tijd om een tafelvoetbaltoernooi te doen, of misschien wel 

een pingpongtoernooi?  

 



Dinsdag 24 oktober 

Wij gaan naar de natuurspeeltuin ‘De Speeldernis’. 

Lekker klimmen, baden in plassen,  verstoppetje spelen 

op verschillende verstopplekken, kruipen over allerlei 

paden, en spelen in bosjes, op heuvels en in beekjes.  

 

 Graag een OV-chipkaart en een extra setje kleren 

meegeven die vies mogen worden. 

 

  



Woensdag 25 oktober 
Is het vandaag lekker weer? Dan gaan wij naar een speeltuin toe. 

(Speeltuin Het Westen of het Stoompje).  

 

Hebben wij genoeg buiten gespeeld of is het weer slecht? Dan 

kunnen wij T-shirts versieren. Ga je het inkleuren, of misschien 

wel verschillende versiersels aan vastnaaien? Wij gaan het 

ontdekken.. 

 

Donderdag 26 oktober 
Ken jij minigolfen? Heb jij dit ook wel eens gedaan? GlowGolf 

maakt van minigolf een totaal nieuwe ervaring. Alles is in 

glow in the dark, zelfs het balletje!  

 

 

 Graag een OV-chipkaart meegeven. 

 

Vrijdag 27 oktober 
Is het vandaag lekker weer? Dan gaan wij naar een speeltuin toe 

(Speeltuin Het Westen of het Stoompje).  

 

Hebben wij genoeg buiten gespeeld of is het weer slecht? Dan kunnen 

wij aan de gang gaan met papier maché. Gaan wij een smiley maken? 

Of misschien wel je lievelingsdier. Wij kunnen zelfs bepaalde spullen in 

een nieuw hoesje steken! 

 

 

 

Wij wensen de kinderen een hele fijne 

vakantie toe! 
 


