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Zomervakantie 2021  



Zomervakantie PATOE 

2021  

Het is weer zover, de zomer staat voor 

de deur! Bij Patoe hebben we hard 

gewerkt zodat jullie een supertoffe 

zomer bij ons kunnen beleven! Zoals 

elk jaar werken we met weekthema’s. 

Bekijk hieronder welke leuke thema’s 

we voor jullie allemaal in petto 

hebben… Wij kijken er alvast naar uit! 

Denk eraan, het is vakantie en 

kinderen willen zich graag helemaal 

uitleven, voorzie daarom reservekledij 

in een rugzakje voor het geval we dit 

nodig hebben! 

 

Week 1: Modder 3-daagse  

We starten de vakantie lekker vies! We gaan werken rond water, zand alle 

ingrediënten die we nodig hebben om modder te maken. Allerlei spelletjes en 

opdrachten voeren we uit om af te sluiten met een groot modderfestijn. Deze 3 

dagen zullen vies, vuil en vettig worden! Hou jullie klaar! 

Dagthema VM/NM Kleuters  Lagere school 

30/06 Water 
VM Laatste schooldag 

NM Waterspelletjes Waterspelletjes  

01/07 Zand 
VM Crea Tocht (Bos) 

NM Spel Crea 

02/07 Modderfestijn 
VM Film: Vaiana Film: Vaiana 

NM Workshops Workshops 
 

 

 

* Omdat we deze week veel met water, 

zand en modder spelen, willen we vragen 

om elke dag reservekledij mee te geven! 

 

 

 



 

Week 2: Dromenland 

Dromelito komt een weekje logeren bij Patoe. Elke morgen maken 

wij hem wakker, dan vertelt hij over zijn grote dromen.  

 

Dagthema VM/NM Kleuters  Lagere school 

05/07 Slaaprituelen  
VM Spel Proefjes 

NM Proefjes Spel 

06/07 Enge dromen en 
nachtmerries 

VM Tocht Expressie 

NM Expressie Tocht 

07/07 Luilekkerland  
VM koken Actief 

NM Actief Koken 

08/07 Een uitstap of mooie plek 
VM Quiz Spel 

NM Spel Quiz 

09/07 Pyjamafeestje! 
VM Crea Crea 

NM Film Film 
* Vrijdag 9/07 Mogen kinderen in hun pyjama naar de opvang komen! 

 

 

Week 3: Het Leven zoals het is … Technologie 

Professor Proefje komt op bezoek met zijn koffertje. Hier 

zitten altijd de gekste en spannendste dingen in. 

 

Dagthema VM/NM Kleuters  Lagere school 

12/07 Zware en lichte 
voorwerpen 

VM Actief Expressie 

NM Expressie Actief 

13/07 Knopen en Spiegels 
VM Knutselen Spel 

NM Spel Knutselen 

14/07 Harde en zachte 
voorwerpen 

VM Koken Proefjes 

NM Proefjes Koken 

15/07 Sleutels en Sloten 
VM Tocht Escape room 

NM Escape room Tocht 

16/05 Uitvindingen (vroeger 
en nu) *** 

VM Quiz Quiz 

NM Wieltjesdag Gamedag 

* Op VRIJDAGNAMIDDAG organiseren wij een wieltjesdag voor de kleuters. Alle 

kleuters mogen een fiets, step of skates meebrengen. Voor de lagere school 

kinderen is er een game-namiddag: kinderen mogen hun games mee brengen. 



 

19/07 – 23/07 PATOE op VERLOF  

 

 

 

Week 5: Het Leger  

In de brievenbus van Patoe zit een brief van Jos Peeters, hoofdofficier van het 

leger. Hij is op zoek naar soldaten en vraagt naar de kinderen van Patoe. Kom mee 

op training en word een echte soldaat. 

Dagthema VM/NM Kleuters  Lagere school 

26/07 Hoe ziet een soldaat er uit? 
VM Expressie Quiz 

NM Quiz Expressie 

27/07 De taken van een soldaat 
VM Actief Tocht 

NM Tocht Actief 

28/07 Wat eet een soldaat? 
VM Koken Spel 

NM Spel Koken 

29/07 Sporten en trainen als een 
soldaat 

VM Hoog parcours Film 

NM Film Bosspel 

30/07 Leger Voertuigen 
VM Creatief Creatief 

NM Bezoek van een soldaat 

 



 

Week 6 : De Kleine kunstenaar 

We gaan deze week op ontdekking in de kunstwereld! 

Dagthema VM/NM Kleuters  Lagere school 

02/08 Beeldhouwen 
en Boetseren 

VM Creatief Spel 

NM Spel Creatief 

03/08 Foto , film en 
Grafiek 

VM Tocht Actief 

NM Actief Tocht 

04/08 Hedendaagse 
kunst 

VM Creatief Bosspel 

NM Actief Expressie 

05/08 Monumenten en 
Musea 

VM Koken Quiz 

NM Film Koken 

06/08 Tentoonstellng 
in de galerij 

VM Voorbereiding galerij Film 

NM Expressie Expressie 

 

 

 

09/08 – 13/08 PATOE op VERLOF  

 

 



Week 8: Dwars door België  

Max en zijn papa gaan op fietsvakantie, ze fietsen van de zee tot aan de Ardennen. 

Fietsen jullie ook mee?  

Dagthema VM/NM Kleuters  Lagere school 

16/08 Ham 
VM Tocht Tocht 

NM Yoga / Welness Yoga / Welness 

17/08 Zeedijk ** 
VM Spel (zandkasteel) Spel (Zandkasteel) 

NM Waterspelletjes Waterspelletjes  

18/08 Brussel 
VM Wafels (versieren) Wafels (versieren) 

NM Spel  Spel  

19/08 Ardennen 
VM Bosspel Creatief 

NM Creatief Bosspel 

20/08 Finish *** 
VM Film Film 

NM Wieltjesdag Wieltjesdag 
 

* Dinsdag 17/08 spelen we in de namiddag met 

water. Kinderen mogen zwemkledij of reservekledij 

meebrengen.  

* Op vrijdag 20/08 namiddag sluiten we de week af 

met een wieltjesdag. Alle kinderen mogen een step, 

fiets, skates, .. meebrengen. 

 

 

Week 9: Disney door de jaren heen 

De Disneytrein is vertrokken! Op elke halte 

stapt er een nieuw Disney-figuur op. Rij met 

ons mee om te zien wie er allemaal opstapt. 

DagThema VM/NM Kleuters  Lagere school 

23/08 Micky Mouse  
VM Tocht Quiz 

NM Quiz Tocht 

24/08 Prinsessen en Prinsen  
VM Creatief Creatief 

NM Expressie Expressie 

25/08 Pixar 
VM Actief Spel  

NM Spel  Actief 

26/08 Starwars 
VM Bosspel Bosspel 

NM Yoga Yoga 

27/08 Marvel 
VM Film Spel  

NM Spel  Film 



Week 10: Keuzeweek  

De laatste week van de zomervakantie breekt weer 

aan. We nemen stilaan afscheid van de leuke 

zomervakantie vol plezier , gelach , spel en avontuur! 

Om deze leuke momenten te herbeleven , mogen de 

kinderen uit de leukste spelletjes van de afgelopen 

weken kiezen. 

 

 

Vakantie-opvang annuleren 

Conform de bepalingen in het huishoudelijk reglement kan u de gereserveerde opvang tot  

14 kalenderdagen voor de gereserveerde opvangdag kosteloos annuleren. 

Annuleren kan enkel schriftelijk via mail naar administratie.patoe@vdkomma.be of aan de hand van de 

standaardformulieren die u kan opvragen aan de balie in het IBO zelf. 

In geval van ziekte verwittigt u de opvang telefonisch op het nummer 013 53 11 56 en bezorgt u voor het 

einde van de maand een doktersattest. In dat geval is annuleren eveneens kosteloos.  

Sanctionerende vergoeding voor laattijdig/niet annuleren: € 5,00 per kind per dag. 

 

 

 

 

Mooi weer?  

Hopelijk kunnen we tijdens de zomervakantie  volop 

genieten van mooi weer en zonnige temperaturen.  

Om alle kinderen goed te kunnen beschermen 

tegen de zon, willen wij alle mama’s en papa’s 

vragen om hun kind(eren) ’s morgens, VOOR ze 

naar de opvang komen, alvast thuis een eerste keer 

in te smeren met zonnecrème. Ook vragen wij om 

een hoedje of petje te voorzien.  

Bij zomerse temperaturen voorzien wij verfrissing met een 

sproeier en/of waterspelletjes. Kinderen mogen dan ook 

gerust zwemkledij en een handdoek meebrengen naar 

de opvang.  

 

 

 

 



Dagstructuur  

 

Hoe ziet een vakantiedag eruit in Patoe?  

 

De opvang voorziet zelf een 10-uurtje en een 4-uurtje en water doorheen de dag. Kinderen 

mogen een tussendoortje van thuis meebrengen. 

 

Richt uur Omschrijving 

6u30 Onthaal van kinderen – Vrij spel 

9u30 Verschonen kinderen met luiers - Zindelijkheidstraining 

9u45 Opruimen en toiletbezoek kleuters 

 Aansluitend opruimen en toiletbezoek lagere school 

 Verzamelmoment met uitleg over het thema 

(aanwezigheidscontrole) 

10u00 Tienuurtje  

10u30 Start geleide activiteit (vrije keuze om al dan niet deel te nemen) 

 Aansluitend vrij spel 

12u00 Verschonen kinderen met luiers - Zindelijkheidstraining 

12u15 Opruimen en toiletbezoek kleuters 

 Aansluitend opruimen en toiletbezoek lagere school 

12u30 Middagmaal (aanwezigheidscontrole) 

12u45 Verplicht moment van buiten spelen 

13u30 Start geleide activiteit (vrije keuze om al dan niet deel te nemen) 

 Aansluitend vrij spel 

15u00 Verschonen kinderen met luiers - Zindelijkheidstraining 

15u15 Opruimen en toiletbezoek kleuters 

 Aansluitend opruimen en toiletbezoek lagere school 

 Eerste opruim buitenruimte 

15u30 Vieruurtje (aanwezigheidscontrole) 

16u00 Vrij spel 

17u30 Namiddagsnack (zelf meebrengen) 

19u00 Einde… 

 

 

 

 



Coronamaatregelen juli en augustus 

 

IBO Patoe volgt nauwgezet de meest recente richtlijnen (versie eind mei 2021) uit 

het draaiboek dat Kind & Gezin opstelt voor de sector. Let op: de maatregelen zijn 

steeds onder voorbehoud van de vaccinatiegraad en het aantal opnames op 

intensieve zorg.  

 

 BUBBEL hier, BUBBEL daar! 

o In juli worden er weekbubbels gevormd van 100 unieke kinderen.  

o In augustus worden er weekbubbels gevormd van 200 unieke 

kinderen. 

o De aantallen zijn steeds exclusief begeleiding.  

 

 MONDMASKERS 

o Binnen de bubbel is contact toegestaan.  

o Kinderen en vaste begeleiding van de bubbel dragen geen 

mondmasker.  

o Bij contacten buiten de bubbel draagt de begeleiding een 

mondmasker bijvoorbeeld bij contacten met ouders tijdens de 

breng-en haalmomenten 

 

 ANDERE ACTIVITEITEN 

o Het is niet langer aanbovelen om slechts één buitenschoolse 

activiteit per week te kiezen. 

o Voorzichtigheid blijft echter het codewoord. We rekenen op ieders 

gezond verstand.  

 

Vragen? Contacteer ons gerust! 

 



 

 

 



 


