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Programma IBO Overmere herfstvakantie 2021 
 

Wie 
 

DE WITTE KONIJNTJES (peuterklas, 1ste kleuterklas) geboortejaren 2018, 2019 

DE GELE ZONNETJES (2e kleuterklas, 3de kleuterklas) geboortejaren 2016, 2017 
DE ORANJE VOSSEN: (1e,2 en 3e leerjaar) geboortejaren 2013-2015 

DE GROENE SALAMANDERS (4e, 5e en 6e leerjaar) geboortejaren 2010, 2011,2012 
 

Algemene informatie 
 

• Dit programma is een richtlijn doorheen de vakantie. Afhankelijk van het weer 

kan het programma wijzigen. Alleen kookactiviteiten veranderen we niet. 

• Doe jullie kind(eren) tijdens de vakantie kledij en schoenen aan die mogen vuil 

worden, zodat we niet moeten kijken naar een spatje verf, bloem, water of 

zand. 

• Gelieve alles te naamtekenen, zowel kledij als persoonlijke spullen. 

• Trek de kinderen stevige stapschoenen en regenjas aan wanneer wij op stap 

gaan. 

• Breng een gezond tussendoortje of koekje mee voor de voormiddag, gelieve 

dit apart mee te geven in de boekentas en te naamtekenen. 

• Tijdens deze week mag je een drinkbus meenemen naar de opvang. Zo kan je 

altijd drinken van de waterfontein. Heb je geen drinkbus? Neem dan gerust 

een beker mee! Op het einde van de week kan je deze dan gewoon terug mee 

naar huis nemen. 

• Kijk o op het einde van de vakantie eens tussen de verloren voorwerpen of er 

niets van jullie kind(eren) in zit. 

We werken de komende weken rond het thema In de zoo! 

Informatie 
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Geboortejaren 2016 tot 2019. Dit programma is speciaal opgemaakt voor deze 

leeftijdscategorie. 

Week 1 

Datum Dagdeel Activiteit 

Maandag 

01/11/21 

 

VM Opvang gesloten 

NM Opvang gesloten 

Dinsdag 

02/11/21 

VM Opvang gesloten 

NM Opvang gesloten 

Woensdag 

03/11/21 

VM Knutselen: Flamingo 

NM Expressie: Panda’s 

Donderdag 

04/11/21 

VM Expressie: Hoe komt een olifant aan al die kilo’s grijs? 

NM Sport en spel: Olifanten zoektocht 

Vrijdag 

05/11/21 

VM Sport en spel: Stokstaartjes 

NM Knutselen: Giraf 

 

 

  

Witte konijntjes en gele zonnetjes 
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De Oranje Vossen zijn kinderen van de geboortejaren 2013, 2014, 2015. De groene 

salamanders zijn de kinderen van de geboortejaren 2010, 2011, 2012. Dit programma 

is speciaal opgemaakt voor deze leeftijdscategorie. 

Week 1 

Datum Dagdeel Activiteit 

Maandag 

01/11/21 

VM Opvang gesloten 

NM Opvang gesloten 

Dinsdag 

02/11/21 

VM Opvang gesloten 

NM Opvang gesloten 

Woensdag 

03/11/21 

VM Knutselen: Origami pauw 

NM Sport en spel: Vossenquiz 

Donderdag 

04/11/21 

VM Sport en spel: In de viskom 

NM Expressie: ijsberen 

Vrijdag 

05/11/21 

VM Expressie: Time ’s up dieren 

NM Knutselen: krokodil 

 

 

  

Oranje vossen en groene salamanders 
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Wij kijken alvast enorm uit naar de vakantie! Jullie ook? Kleur deze tekening in & 

breng ze ingekleurd mee als je naar de opvang komt. Zo kunnen we jullie 

kunstwerkjes direct omhoog hangen in de opvang! 
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Meer informatie kan je bekomen bij de 

begeleiders van de kinderopvang. 

IBO De Speling 
Overmere 

www.berlare.be 


