
Jaarplanning 2018                                      Kaleidoscoop 
 
 

 

 

Datum Activiteit Locatie 

24 januari t/m 3 
februari 

Nationale voorleesdagen 
 

Dit jaar is het boek 'Ssst! De tijger 
slaapt' gekozen als prentenboek van 

het jaar. Wij besteden deze week extra 
veel tijd aan (voor)lezen. 

 

Kaleidoscoop Campus  

2 februari 2018 Groepen 1&2 vrij  

13 februari 2018 Hoogbegaafdheid Korenbeurs 
 
Inloop: 19.15 uur 
 
19.30 uur-21.00 uur 

23 februari 2018 Vrije dag  

26 februari t/m 4 
maart 

Voorjaarsvakantie  
 

Geef uw kind 6 weken van te voren op, 
en draagt u er zorg voor dat ze er voor 

half 10 zijn. Dit ivm de vele leuke 
uitstapjes  

Kindcentrum Blink 
 
Kindcentrum Willibrordus 
 
Volkstuin BSO 

7 maart Vrije dag  

13 maart 
 

Workshop: Van peuter naar 
basisschool 

Workshop: Van basisschool naar 
voortgezet onderwijs 

Korenbeurs 
 
Inloop: 19.15 uur 
 
19.30 uur-21.00 uur 

16 maart Nationale pannenkoeken dag 
We gaan vandaag met elkaar 

pannenkoeken bakken en eten. U bent 
van harte welkom ook gezellig mee te 

eten! 
 

Kaleidoscoop Campus 

26  maart Nationale opschoon dag 
 

Wij gaan vandaag op pad om de buurt 
wat schoner te maken. De straten zien 
er na vandaag weer tiptop uit! 

 
 
 

Kaleidoscoop Campus BSO 

30 maart 2018 Vrije dag  



 
 
 
 
 
 

2 april 2018 Vrije dag  

10 april Workshop Breinbegrip, het prille begin Korenbeurs 
 
Inloop: 19.15 uur 
 
19.30-21.00 uur 

20 april Koningsspelen 
 

De VKV sluit vandaag aan bij school. 
We sluiten aan bij het ontbijt en vieren 

een feestje! 

Kaleidoscoop Campus VKV 

27 april Vrije dag  

30  april t/m 13 mei Meivakantie 
 

Geef uw kind 6 weken van te voren op, 
en draagt u er zorg voor dat ze er voor 

half 10 zijn. Dit ivm de vele leuke 
uitstapjes  

Kindcentrum Blink 
 
Kindcentrum Willibrordus 
 
Volkstuin BSO 

13 mei Moederdag 
 

Kaleidoscoop Campus 

21 t/m 22 mei Vrije dagen  

28 mei t/m 1 juni Avondvierdaagse  

29 mei Workshop Kinder ehbo, veilig en 
voorbereid op vakantie 

Korenbeurs 
 
Inloop: 19.15 uur 
 
19.30-21.00 uur 

1 juni Vrije dag  

Medio mei/ juni Workshop Taalontwikkeling en het 
belang van (voor) lezen 

Klinker Schiedam 
 
Inloop: 19.15 uur 
 
19.30-21.00 uur 

12 juni Eindfeest 

De VKV sluit vandaag aan bij school 
door een feestje te vieren in de groep 

en gezamenlijk wat te eten. 

Kaleidoscoop Campus VKV 

17 juni Vaderdag 
 

Kaleidoscoop Campus 

29 juni Modderdag 
 

Kaleidoscoop Campus 



We gaan vandaag lekker buiten spelen 
in de natuur. Met water en zand 

spelen, kortom, lekker vies worden! 
 

13 juli Vrije dag  

 16 juli t/m 24 
augustus 

Zomervakantie 
 

Dit jaar kunt u wederom op locatie het 
reisbureau terug vinden voor de 

zomervakantie. U krijgt een mail om u 
in te schrijven. 

 
Probeer zo vroeg mogelijk samen met 

uw kind een keuze te maken in het 
programma want vol = vol. 

 

Summer Kids 

20 september Dag van de pm'er Kaleidoscoop Campus 

18 t/m 25 september Week tegen pesten 
 

Wij zijn tegen pesten! Daarom 
besteden wij deze week extra 

aandacht hieraan. Wat valt er onder 
pesten, wat zijn de gevolgen? 

Kaleidoscoop Campus BSO 

3 oktober t/m 14 
oktober 

Kinder boeken week Kaleidoscoop Campus 

5 oktober Dag van de ouderen 
 

We gaan wat moois maken voor de 
ouderen in de buurt. Zo laten we zien 

dat we aan hen denken! 
 
             
 

 

   20 oktober t/m 28 
oktober 

Herfstvakantie 
 

Geef uw kind 6 weken van te voren op, 
en draagt u er zorg voor dat ze er voor 

half 10 zijn. Dit ivm de vele leuke 
uitstapjes  

Kindcentrum Blink 
 
Kindcentrum Willibrordus 
 
Volkstuin BSO  

 
25 oktober 

Halloween activiteiten 

   

Advieswinkel in de passage 



28 november Sinterklaasfeest   Locatie volgt nog  

 22 december t/m 06 
januari 

Kerstvakantie 
 

Geef uw kind 6 weken van te voren op, 
en draagt u er zorg voor dat ze er voor 

half 10 zijn. Dit ivm de vele leuke 
uitstapjes  

Kindcentrum Blink 
 
Kindcentrum Willibrordus 
 
Volkstuin BSO 
 


