Activiteiten
in 2015

Hutten bouwen op
Bouwspeelplaats Holy
Al vele jaren kunnen kinderen van 6 t/m 12
jaar zich tijdens de schoolvakanties op
Bouwspeelplaats Holy uitleven met het
bouwen van hutten. Gewapend met
hamers, spijkers en houten pallets kiezen de
kinderen een plekje op het grote terrein en
timmeren de meest creatieve hutten, forten
en kastelen in elkaar. Het hutten bouwen
blijft dan ook de hoofdactiviteit van de
bouwspeelplaats, maar er is nog veel meer
te beleven. Kinderen kunnen er crossen op
de (fiets)crossbaan, waterfietsen, klimmen
en springen. Ook aan de jongere broertjes
en zusjes is gedacht. Kinderen t/m 5 jaar
kunnen terecht op de speelweide.

Schoolvakanties basisscholen
Vlaardingen
•
•
•
•
•

Voorjaarsvakantie: 23 t/m 27 februari.
Meivakantie: 28 april t/m 8 mei.
Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus.
Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober.
Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari.

Bouwspeelplaats Holy is op op 27 april
(Koningsdag), 5 mei (Bevrijdingsdag),
25 en 26 december (kerst), 31 december
(oudejaarsdag) en 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten. Buiten de vakanties vinden er
soms extra activiteiten plaats.

Extra activiteiten in de zomervakantie

In de zomervakantie kunnen de kinderen,
naast bouwen, ook deelnemen aan andere
activiteiten.
Zo heeft Stichting Activiteiten Hoofd
stedenbuurt weer een kindercamping op
het programma staan en organiseert de
bouwspeelplaats activiteiten zoals een
zeskamp, gezamenlijke lunches, paintball
en/of lasergamen, een sportieve clinic en
wordt het eiland feestelijk heropend.
Houd onze Facebookpagina in de gaten
voor actuele nieuwtjes en data.

Adres en openingstijden

Adres: Bouwspeelplaats Holy,
Boerderijpad 5 in Vlaardingen.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van
10.00-16.00 uur. De openingstijden zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid van
voldoende vrijwilligers (lees meer hierover
op de achterkant) en het weer.

Kosten

Toegang: € 1,50 euro per keer (inclusief
1 bosje spijkers) of een pasje voor een heel
jaar bouwen voor € 10 p.p.
Spijkers: € 0,25 euro voor een bosje van
20 spijkers.

Komt u met een grote groep?

Ook grote groepen zoals schoolklassen of
groepen van de buitenschoolse opvang zijn
welkom bij Bouwspeelplaats Holy. Om
onze vrijwilligers hierover tijdig te kunnen
inlichten en om dubbele boekingen te voorkomen, meldt u zich met uw groep aan bij
ilze.bot@minters.nl.

Kinderfeestjes

Ook dit jaar worden er weer kinderfeestjes
georganiseerd. Voor meer informatie en
het vaststellen van een geschikte datum
stuurt u een aanvraag naar
bouwspeelplaatsholy@gmail.com.

VEILIGHEID
Kinderen mogen alleen het terrein op met een Bouwpas. De
Bouwpas is gratis verkrijgbaar bij de vrijwilligers op de bouwspeelplaats en wordt afgegeven na het invullen van gegevens
van het kind. Mocht er iets gebeuren dan weten de vrijwilligers
wie er op het terrein aanwezig zijn en waar ouders/verzorgers
bereikt kunnen worden. Kinderen onder de 6 jaar mogen niet
zonder begeleiding het terrein op. Het bouwen van de hutten
en deelname aan de activiteiten is op eigen risico.

Vrijwilligers
gezocht!
Bouwspeelplaats Holy biedt al vele jaren
actieve, leerzame en gezellige activiteiten voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar gedurende de
schoolvakanties. Maar dat kan alleen met de
hulp van vrijwilligers.
Wilt u zich tijdens de schoolvakanties (en
soms ook daarbuiten) ook inzetten voor de
bouwspeelplaats? Het gaat daarbij vooral om
het begeleiden van kinderen bij het bouwen
van de hutten en bijvoorbeeld ook bij het
varen, ‘koek en zopie’ verkopen, helpen met
tuinieren en toezichthouden.
Hebt u één of meer dagen zin en tijd om de
Bouwspeelplaats een handje te helpen?
Neem dan contact met ons op via
ilze.bot@minters.nl of 06-34 65 78 61.
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Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!

