
Op een 
onbewoond 

eiland

Kinderopvang het Kinderpaleis presenteert:

www.kinderopvang-hetkinderpaleis.nl

Het zomervakantie programma



Op een onbewoond eiland.. zijn alle 
dagen fijn. Maar wat als je als 

schipbreukeling aanspoelt op een 
eiland? Deze vakantie beleven we 

allerlei avonturen en ondernemen wij 
activiteiten aan de hand van het verhaal 
over Robinson Crusoe. Natuurlijk gaan 

we ook gezellig op stap! 



De kinderen dienen vóór 9.15u aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen 
starten met het programma of uitstapje;
Mocht u hiervan af willen wijken, neemt u dan even contact op met de 
pedagogisch medewerkers;
Indien uw kind onverhoopt niet komt, dan graag afbellen vóór 9.00u;
Ons programma loopt iedere dag rond 16u af, daarna spelen de kinderen vrij. 
Gelieve hierop te letten als u uw kind komt halen;
De kinderen spelen graag buiten, ongeacht of het regent. Pas de kleding van 
uw kind(eren) daar op aan;
Speelgoed van thuis kan stuk gaan of kwijtraken (eigen verantwoordelijkheid);
De pedagogisch medewerkers hebben tijdens uitstapjes altijd een telefoon bij;
Ruilen of extra dagen alleen in overleg;
Tijdens uitstapjes dragen de kinderen opvallende hesjes met het logo en 
telefoonnummer van Het Kinderpaleis;
Laat u alstublieft weten of uw kind wagenziek is;
Met uitstapjes kan het voorkomen dat we iets later terug zijn, ten laatste 
16.30u;
Tijdens de vakantie eten we lekkere dingen, maar natuurlijk eten wij iedere dag 
fruit met de kinderen;
Heeft uw kind eigen zonnebrandcrème? Geef dit dan mee in een tas;
Er is voor ieder wat wils, dus tablets en telefoons liever thuis.

Om de vakantie te laten slagen, hebben wij jullie hulp nodig. Daarom hebben we 
enkele ‘spelregels’ opgesteld:

Enne, neem je goede zin mee! 

~Heb je nog tips en/ of leuke ideeën? Geef dit aan ons door!~

Spelregels



In deze week zijn we aangestrand op het onbewoonde eiland. Ieder kind 
knutselt een eigen vlag die hij/ zij iedere dag die ze aanwezig zijn, omhoog 

mogen hijsen. Om te overleven moeten we creatief zijn, dus maken we 
allerlei handige voorwerpen, die van pas kunnen komen tijdens ons 

avontuur. 

Vandaag gaan we hutten bouwen. We gebruiken allerlei materiaal wat
we kunnen vinden. 

Maandag 11 juli

Dinsdag 12 juli
Om te kunnen eten, kunnen we vissen vangen. Maar die kun je niet
zomaar vangen. Hiervoor hebben we netten of hengels nodig, die we
vandaag gaan knutselen. 

Woensdag 13 juli
We willen graag uit kunnen kijken naar eventuele schepen, dus maken 
we onze eigen verrekijker.

Donderdag 14 juli
Vandaag maken we een hangmat, om in ieder geval lekker te kunnen
slapen en uitrusten.

Vrijdag 15 juli
Natuurlijk hopen we dat we niet te lang op dit 
eiland vast zitten, dus maken we een kompas, 
om een koers uit te kunnen zetten op zee.

Week 28 - 11 t/m 15 juli

De Daltons gaan op avontuur bij de Buutenplaets. Denkt u aan extra 
kleding?

De Gelaarsde Kat gaat spelen bij het Wilde Weide Speelbos in Hellevoetsluis.



Op het onbewoonde eiland komen we levensechte wilde dieren 
tegen. En welk dier maakt nu welk geluid? We knutselen er 
natuurlijk ook een aantal, die als souvenir mee naar huis 

kunnen vanaf het onbewoonde eiland. Natuurlijk is er nog veel 
meer te beleven dus kom het meemaken op de BSO, daar zijn 

alle dagen fijn! 

Maandag 18 juli

Vandaag gaan we met de hele groep naar camping de Grevelingen. 
Hier hebben we ons kamp voor deze week op gezet. 
We zijn uiterlijk 16.00u weer terug op de BSO.

Dinsdag 19 juli

Dierenkabaal! Raad jij het dierengeluid? We knutselen een krokodil en 
spelen dierentikkertje.

Woensdag 20 juli
Vandaag gaan we met de hele groep naar camping de Grevelingen. 
Hier hebben we ons kamp op gezet en vandaag lopen we een 
natuurspeurtocht.
We zijn uiterlijk 16.00u weer terug op de BSO.

Donderdag 21 juli

Ook vandaag kunnen er weer dieren worden geknutseld. 
Daarnaast spelen we een geblindoekt proefspelletje.

Vrijdag 22 juli

Vandaag gaan we met de hele groep naar camping 
de Grevelingen. Hier hebben we ons kamp op gezet 
en er worden allerlei kampspelen gespeeld.
We zijn uiterlijk 16.00u weer terug op de BSO.

Week 29 - 18 t/m 22 juli



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

Maandag 25 juli
Vandaag kunnen we lekker relaxen in onze eigen hangmat met een 
lekkere zelfgemaakte fruitcocktail. Ook knutselen we teenslippers.

Dinsdag 26 juli
We maken er maar een feestje van met elkaar. Kun jij goed limbo 
dansen? Ook maken we van al onze avonturen een eilandkrant. Alleen, 
we hebben geen pennen... Maar wel houtskool!

Woensdag 27 juli
Er zijn allerlei kruiden te vinden op het eiland, waarmee wij onze eigen 
kruidenboter gaan maken. 

Donderdag 28 juli

Vandaag gaan we met z'n allen naar speeltuin Vrouwenhof in 
Roosendaal.

Vrijdag 29 juli

Tijdens onze verkenningstocht zagen we iets glinsteren, maar toen er 
een krokodil kwam, gingen we maar snel weg. Tóch willen we weten 
wat daar was. Hiervoor gebruiken we een schatkaart. 
Want het leek wel op een schat!

Week 30 - 25 t/m 29 juli

De Gelaarsde Kat gaat op avontuur in het bos in Bergen op Zoom en daarna 
gaan we eten en spelen bij 't Appeltje.

Om weg te kunnen van het eiland, zullen we een 
boot of een vlot moeten maken. Je kunt dan mooi 
je vlag op je vlot omhoog hijsen!



Inmiddels verstrijken de dagen op het eiland. Het eiland is zó 
groot dus we gaan nog maar eens op verkenningstocht. Wie 

weet wat we allemaal nog tegen zullen komen.

Maandag 1 augustus
We keren terug naar het strand waar we zijn aangespoeld. Huh? Heeft 
het eiland zo'n grote berg? Oh oh, het is een vulkaan! Vandaag maken 
we zelf een vulkaan.

Dinsdag 2 augustus
Om met elkaar op afstand te communiceren, maken we onze eigen 
soort telefoon, met blikjes en touw.

Woensdag 3 augustus
Weet je nog dat je met houtskool kunt schrijven? Vandaag gaan we 
flessenpost maken, zodat iemand hopelijk ons bericht kan lezen. 

Donderdag 4 augustus
We hebben een een schatkaart gevonden! Natuurlijk zijn wij echte 
speurders en gaan op zoek naar de schat. Ook houden we ons bezig 
met de kracht van lucht. We doen allerlei proefjes.

Vrijdag 5 augustus

De Daltons gaan op avontuur in het bos in Westenschouwen.

Week 31 - 1 t/m 5 augustus

De Gelaarsde Kat gaat spelen bij de Binnenmaas in 
Mijnsheerenland.

Vandaag gaan we ons bezig houden met krachten. Zoals de kracht van 
lucht. Hiermee doen we proefjes, zodat we er achter kunnen 
komen welke techniek misschien wel geschikt is om het 
eiland te verlaten.



De zware storm, waardoor we schipbreuk leden, zorgde er voor 
dat we onze koffers met kleding en belangrijke spullen kwijt 

zijn geraakt. Wat zat er eigenlijk allemaal in onze koffers?

Maandag 8 augustus
Naast het maken van teenslippers, om je voeten niet te branden aan 
het hete zand, zijn we wel toe aan een nieuwe outfit. We gaan weven!

Dinsdag 9 augustus
Het eiland staat vol met palmbomen. Aan de meesten hangen 
kokosnoten. Hier kunnen wij wel wat mee!

Woensdag 10 augustus
"Ik ga op reis en ik neem mee..." Dit spelletje staat vandaag centraal. 
Want wat zat er in onze koffer? En wat is nou het belangrijkste wat we 
missen?

Donderdag 11 augustus

De Gelaarsde Kat gaat op uitstapje naar Historyland in 
Hellevoetsluis.

Vrijdag 12 augustus
Pak je verrekijker, kompas en vlot er maar bij, want we gaan een 
poging doen om van het eiland te 'ontsnappen'. Voor de zekerheid 
maken we een grote vlag die we op de grond kunnen leggen, 
mocht er een vliegtuig over komen, weet de piloot dat er 
iemand op het eiland is!

Week 32 - 8 t/m 12 augustus

De Daltons gaan klimmen in een klimbos. Denk aan dichte schoenen en 
lang haar in een staart!
(afhankelijk van het kindaantal wordt het Westenschouwen of Bergen op Zoom).

We missen niet alleen onze eigen spullen, maar ook een lekker brood
beleg! Vandaag maken we onze eigen jam.



Nee joh, zijn we al 5 weken op het eiland? Maar volgende week 
moeten we alweer naar school! En aanstaande donderdag 18 
augustus is onze sportdag! Oooooh als we maar op tijd terug 

zijn! 

Maandag 15 augustus
We beginnen de dag met ochtendgymnastiek en werken met man en 
macht aan onze vlotten! Tussendoor moet er wel even goed gegeten 
worden, want we hebben al onze energie goed nodig!

Dinsdag 16 augustus
Wat een avonturen hebben we allemaal meegemaakt. Wie kan alles 
nog benoemen? Enne, hoe staat het er voor met de eilandkrant? Na 6 
weken moeten we natuurlijk wel aan iedereen kunnen vertellen wat er 
allemaal is gebeurd.

Woensdag 17 augustus
Ja wij zijn klaar voor de start! Vandaag gaat het dan echt gebeuren! We 
gaan terug naar het vaste land. Maar dan.. een luide toeter. Wow er is 
een schip voor ons!!!!

Donderdag 18 augustus
Vandaag hebben we voor alle BSO-kinderen een sportdag. Je mag 1 
sport kiezen en voor 4 andere sporten word je ingedeeld. Er komen 
superleuke verenigingen! Geef je snel op vóór 8 juli! (De kinderen die 
deze dag naar de BSO komen, gaan uiteraard met ons mee naar de 
sportvelden). Verder moeten extra kinderen en vriendjes zelf worden 
gebracht.

Vrijdag 19 augustus
De laatste dag van de vakantie staat in het teken van spelletjes
en knusse gezelligheid op de bso. Uitrusten van ons hachelijke
avontuur op het eiland. We bespreken met elkaar onze 
vakantie avonturen.

Week 33 - 15 t/m 19 augustus


