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Een woordje uitleg 
Op de volgende bladzijde vindt u de activiteitenkalender van onze vakantieopvang. Iedere locatie heeft 
hetzelfde programma, maar zullen er elks hun eigen toets aan geven. Er worden ook steeds 
keuzeactiviteiten aangeboden.  

Elke locatie heeft een eigen planning. Het Thema van de Herfstvakantie is “van mini naar maxi” 

Bij "extra info" komt u te weten of er dingen zijn die belangrijk zijn die dag (dingen meenemen, extra 
kosten, van domein, ...). 

Wat neem je altijd mee naar de opvang:  

 Rugzakje met: een tienuurtje, middageten, een vieruurtje en voldoende drank.  
 (Warme) spel- en regenkledij dat tegen een stootje kan en stevige schoenen.  

Bij kookactiviteiten wordt steeds gekookt voor alle kinderen van de opvang.  

De extra kosten voor deze activiteiten worden steeds voor iedereen aangerekend (zie activiteitenkalender).  

Uitstappen: als u op deze dagen reserveert wordt de kost voor de uitstap ook bij annulering aangerekend, 
uitgezonderd bij ziekte (doktersbriefje) of heirkracht.  

Inhoud 

3 Planning van mini naar maxi (levende spellen) 
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Van mini naar maxi (levende spellen) 
Datum Dagverloop:  Extra info 

20/02/2023 4 op 1 rij: vandaag spelen we levende 4 op een rij en maken een levensgroot portret van onszelf.  Kinderen komen zoveel 
mogelijk in roze of groen. 
Kledij die vuil mag worden 

21/02/2023 Links-rechts-links-rechts, voorwaarts mars. Levende stratego… spannend! Onze ridders en 
jonkvrouwen maken het vandaag allemaal mee.  
Vandaag vinden we ook alle kleine dieren groot en grote dieren klein. Hoe dat in zijn werk 
gaat, kan je bij ons komen uitvinden. 

Kinderen mogen verkleed 
komen. Onze ridders en 
jonkvrouwen zoveel mogelijk 
in rood of blauw.  

22/02/2023 Mens-erger-je-niet: in dit spel veranderen we vandaag. Benieuwd wie er gaat winnen? Kinderen mogen zoveel 
mogelijk kleuren aan doen  
Geel, groen, blauw, rood 

23/02/2022 Een echt Cluedospel, dat staat vandaag op het programma. Wie heeft het gedaan. Er loopt 
een verdacht persoon in Tierlantijn rond. Aan jullie om uit te zoeken wie het is.  
Oefen alvast je tekenskills, want die zullen we nodig hebben met levende pictionary. 

Kinderen mogen verkleed 
naar de opvang komen 

24/02/2022 Pedagogische studiedag: geen opvang Opvang gesloten 
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