
DOEN!  

Vakantieopvang bij Les Petits 
 

Durven, Ontdekken, Ervaren en Nagenieten: kortom DOEN! 
Wij bieden dagelijks gerichte en uitdagende activiteiten aan, toegespitst op de verschillende interesses en 

leeftijden van de kinderen. Hierbij is ons uitgangspunt dat wij het DOEN!vakantieprogramma zo optimaal mogelijk 

zullen realiseren. De kinderen mogen ook in vakanties altijd zelf kiezen waar ze aan mee willen doen! Verder 

organiseren we in de zomervakantie weer verschillende uitjes.  

Denkt u er aan uw zoon/dochter in te smeren en zwemkleding mee te geven voor wateractiviteiten. 

 

Openingstijden 

De openingstijden van DOEN! Vakantieopvang zijn van 07:30-18:30 uur. Omdat de kinderen over 

het algemeen later komen in de vakanties, vraagt de groepsleiding u om specifiek door te geven 

als uw kind voor 8:00 uur komt, zodat wij hier rekening mee kunnen houden met het maken van 

het personeelsrooster. Wilt u uw kind voor 09:30 uur brengen i.v.m. de start van ons programma? 

Wanneer dit niet lukt wilt u ons dan bellen, dan kunnen we per dag kijken wat mogelijk is. 

 

Week 1: Overleven op een onbewoond eiland 
 

We moeten creatief zijn om te overleven, dus maken we allerlei handige voorwerpen, die van pas kunnen komen 

tijdens ons avontuur. Wat dacht je van (boom)hutten bouwen, vissen met door jullie zelf gemaakte hengels, 

kompassen en verrekijkers knutselen. Deze dingen komen zeker weten van pas, maar we hebben natuurlijk ook 

eten en drinken nodig, samen met Spoony bereiden we gezond voedsel dat geeft ons extra energie! 

 

Week 2: Dieren op een onbewoond eiland 
 

Op het onbewoonde eiland komen we levensechte wilde dieren tegen. En welk dier maakt nu welk geluid? We 

maken van afval dat is aangespoeld een prachtig kunstwerk. Speel de Piraten games en ontdek je piraten 

skills!  Daarnaast maken we ook een schatkaart waarna we met zijn allen op zoek gaan naar de schat. Wat zal er 

in zitten?  

 

Week 3: Chillen op een onbewoond eiland 
 

We zitten al voor de derde week op het onbewoonde eiland. Inmiddels zijn we met zijn alle al goed wegwijs op 

het eiland en weten we hoe we ons moeten voorzien van eten en drinken. Dus nu kunnen we ook wel eens lekker 

relaxen met elkaar. We starten de dag met ontspannen yogaoefeningen, maken overheerlijke fruitcocktails en 

gaan dan eens fijn onderuit in onze zelf gemaakte hangmat.  

Als we lekker uitgerust zijn, houden we een dag de Olympische waterspelen en dansen de jungle dans. 

 

Week 4: Survivallen op en onbewoond eiland 
 

We leren ons eiland inmiddels al goed kennen en worden inmiddels al ware Robinsons!  We testen jullie 

uithoudingsvermogen met een survival parcours, proefspelletje, knutselen met schelpen. 

Speel mee met de Buiten Bingo en loop met je groepje door de natuur. Wie heeft er als het eerst een rij vol en 

roept BINGO! 

 

Week 5: Feest op een onbewoond eiland 
 

Wat hangen er in de bomen op het eiland toch veel trossen bananen! Daar kunnen we wel mee aan de slag! We 

maken deze week allerlei recepten van bananen. Met de hete zon op het zand branden we bijna onze voeten, 

dus maken we deze week onze eigen teenslippers. Verder maken we er ons eigen feestje van en maken een 

Hawaii ketting, gaan limbo dansen etc. Ook zoeken we verkoeling op met verschillende ijs activiteiten, zoals 

ijsblok zeilen, we vriezen diertjes in zodat ze daarna van de glijbaan kunnen glijden en maken ijsjes. 

 

Week 6: thema 
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Het is alweer de laatste vakantieweek, wat is de tijd snel gegaan en wat hebben we een plezier gehad! Laten we 

deze week nog even extra genieten van onze vakantie op het eiland. We doen een Lego Master Challenge en 

houden een strand dag.  

Op het eiland is zand genoeg dus we gaan eens lekker bouwen met zand en gaan aan de slag om de mooiste 

zandkastelen te maken. We sluiten deze week af met allerlei zomerpret activiteiten. Tenslotte worden we gered 

en nemen afscheid van ons onbewoond eiland. 


