
Beste Ouders, 

voor u ligt het programma voor de mei 
vakantie van UitZON!derlijk.

Graag uw kind afmelden indien hij of zij 
geen gebruik maakt van de opvang in de 
vakantie via het ouderportaal.
UitZON!derlijk
Pieter van der Plasstraat 22
2291 SE Wateringen
Tel.nr: 06-83796647
tom@kinderopvangzon.nl

Neem sportkleding mee

Neem oude kleding mee

Maandag 22 april 2019: gesloten

Dinsdag 23 april 2019
Activiteiten:
• After Pasen Party met eieren zoeken, 

schminken, paasknutselen
• Deze vakantie gaan we een echt 

poppenhuis maken.
• Bij Planet Jump in Den Haag gaan we 

trampoline springen, klauteren en 
klimmen in een voormalige kerk.

Bijzonderheden: Alleen kinderen vanaf 5 jaar 
die zich aangemeld hebben gaan mee naar 
Planet Jump. We gaan we openbaar vervoer. 
Draag makkelijk zittende kleding, zonder rits. 

Donderdag 25 april 2019
Activiteiten:
• Swim 2 play in zwembad Kerkpolder in 

Delft (09:00u vertrek, allen voor de 
kinderen die zich hebben aangemeld).

• Deze vakantie gaan we een echt 
poppenhuis maken.

• Hutten bouwen bij ZON! Avontuur
• Sporten in het park

Bijzonderheden: Allen kinderen die zich via de 
mail zijn opgegeven voor Swim 2 Play kunnen 
mee. Er zijn beperkte plekken. Neem 
zwemkleding en een handdoek mee.

(6 jaar en ouder)

Activiteiten

Neem je fiets mee

Neem zwemkleding mee

Mei vakantie week 1



Beste Ouders, 

voor u ligt het programma voor de 
voorjaarsvakantie van UitZON!derlijk.

Graag uw kind afmelden indien hij of zij 
geen gebruik maakt van de opvang in de 
vakantie via het ouderportaal.
UitZON!derlijk
Pieter van der Plasstraat 22
2291 SE Wateringen
Tel.nr: 06-83796647
tom@kinderopvangzon.nl

Neem sportkleding mee

Neem oude kleding mee

Maandag 29 april 2019
Activiteiten:
• Deze vakantie gaan we een echt 

poppenhuis maken.
• Koken en bakken met Priya
• We gaan naar de Oma speeltuin!!!!!!

Neem reservekleren mee

Dinsdag 30 april 2019
Activiteiten:

• Wat weet je van het heelal? We gaan mee 
doen aan een Heelal workshop bij de 
ZON!newijzer 

• Een echte Boswachter komt ons van alles 
vertellen over de natuur, het bos en de 
dieren

• Koken en bakken met Priya
• Hutten bouwen bij ZON! Avontuur
• Deze vakantie gaan we een echt 

poppenhuis maken

Neem reservekleren mee

Donderdag 2 mei 2019
Activiteiten:
• Dansclinic op locatie. Dans jij ook mee?
• Hoe goed kan jij al voetballen? Laat het 

maar zien in de voetbalclinic in het Hofpark
• Deze vakantie gaan we een echt 

poppenhuis maken
• Koken en bakken met Priya
• We gaan naar Oma Speeltuin

Neem sportkleren mee

Activiteiten

Neem je fiets mee

Neem zwemkleding mee

Mei vakantie week 2


