
Beste Ouders, 

voor u ligt het programma voor de mei 
vakantie van BijZON!der.

Graag uw kind afmelden indien hij of zij 
geen gebruik maakt van de opvang in de 
vakantie via het ouderportaal.

BijZON!der
Groentelaan 29
2292 AD Wateringen
Tel.nr: 06-83949251
journey@kinderopvangzon.nl

Neem schone kleding mee

Neem sportieve kleding mee 

Neem zwemkleding mee

Neem fiets mee

Maandag 22 april 2019: Gesloten

Dinsdag 23 april 2019: Groente en fruitdag
Activiteiten:
• Excursie Tomatoworld in Honselersdijk; 

leeftijd 8+plus, op de fiets komen
• Groente & fruit knuffels maken; alle 

leeftijden; locatie BijZON!der
• “komkommer estafette; alle leeftijden; 

locatie BijZON!der
• Ben je onze “Groente recensent?”; alle 

leeftijden; locatie BijZON!der

Donderdag 25 april: Boerendag
Activiteiten:
• Samen met de kinderen van de 

ZON!newijzer gaan we naar de 
kinderboerderij in het Hofpark: alle 
leeftijden. We gaan aan de slag als echte 
boeren en boerinnen, we gaan helpen met 
de dieren verzorgen en hebben andere 
leuke activiteiten.

• “Boerengolf spelen”; alle leeftijden; locatie 
BijZON!der. We gaan het boerengolfspel 
zelf maken en uitproberen

Vrijdag 26 april 2019: dagje uit naar ZON!  
Sport Delftse Hout
Activiteiten:
• Vandaag gaan we een dagje uit naar ZON! 

Sport Delftse Hout. Hier kunnen de 
kinderen ongegeneerd hun gang gaan. 
Rennen, klimmen, spelen in de modder, 
bouwen of gewoon even helemaal niks. 

Activiteiten

Meivakantie week 1



Beste Ouders, 

voor u ligt het programma voor de 
voorjaarsvakantie van BijZON!der.

Graag uw kind afmelden indien hij of zij 
geen gebruik maakt van de opvang in de 
vakantie via het ouderportaal.

BijZON!der
Groentelaan 29
2292 AD Wateringen
Tel.nr: 06-83949251
journey@kinderopvangzon.nl

Neem schone kleding mee

Neem sportieve kleding mee 

Neem zwemkleding mee

Neem fiets mee

Maandag 29 april 2019: Expeditie ZON! dag
Activiteiten:
• Bezoek aan 2sur5 in Wateringen; leeftijd 

7+plus. Vertrek van locatie Bijzon!der
10:00u. Terugkomst op locatie BijZON!der 
rond 16:45u

• Spelen bij speeltuin de Kindster in 
Wateringen. Leeftijd 7-min

• Healty ijs maken; locatie BijZON!der

Dinsdag 30 april 2019: Bouwdag
Activiteiten:
• Hutten bouwen bij ZON! Avontuur. Alle 

leeftijden. 

Donderdag 2 mei 2019
Activiteiten:
• “Excursie Colours of Nature” in 

Wateringen; leeftijd 7+plus
• Dansclinic in Wateringen bij locatie 

UitZON!derlijk; leeftijd 7-min
• Workshop bloemsierkunst; op locatie 

BijZON!der, alle leeftijden
• Afbraak huttenbouw en vuurtje stoken bij 

ZON! Avontuur in Wateringen; leeftijd 7+

Vrijdag 3 mei 2019: Jumpsquare
Activiteiten
• Samen met de kinderen van ZON! Sport 

Wateringen gaan we naar Jumpsquare in 
Rijswijk, het grootste trampolinepark van 
Nederland! 

Activiteiten

Meivakantie week 2


