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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers van ZiezoKids en De Wieken, 
 
In de voorjaarsvakantie voegen de locaties ZiezoKids en De Wieken samen. Via deze 
activiteitennieuwsbrief informeren wij jullie over de activiteiten die plaatsvinden in de voorjaarsvakantie 
bij ZiezoKids.  
 
Naast ZiezoKids is het ook mogelijk om te kiezen voor locatie BSO De Volkstuin (Schiedam – West). 
Ook hier kunnen de kinderen gebracht en gehaald worden. Alle twee de locaties organiseren andere 
activiteiten. Inschrijven voor deze vakantie kan bij de pedagogisch medewerkers van de eigen locatie. 
 
Met vriendelijke groeten,   
ZiezoKids en De Wieken 
 
In verband met sommige activiteiten is het handig als er een tasje met reservekleding op de 
locatie staat. Denk bijvoorbeeld aan een joggingsbroek. We gaan ook veel naar buiten dus 
kleding kan vies worden. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Activiteiten voorjaarsvakantie ZiezoKids 
 

Maandag 25 februari 2019 
Activiteit: Creatief 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    
   
Vandaag zullen we beginnen met de voorbereidingen van 
het carnavals feest op vrijdag. Zo zullen we sleutelhangers, 
buttons, maskers en versiering gaan maken voor op de bso. 
Deze dag zullen jullie kennis maken met verschillende 
materialen die we kunnen gebruiken.  
 
Wij zijn er klaar voor om er een mooie dag van te maken! Jij 
ook? Heb je zelf nog leuke ideeën, neem deze dan gerust 
mee.... 

 
 
Dinsdag 26 februari 2019 
Activiteit: Spelletjesdag 

Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur 
 
Vandaag blijven we op locatie om samen met elkaar spelletjes te 
spelen. Dit kan een gezelschapsspel zijn, een spel dat door jullie 
bedacht wordt maar ook een leuke activiteit op het schoolplein en/of in 
de gymzaal. 

 
Bingo, het spel waarbij echte prijzen gewonnen kunnen worden... Heb je 
de bovenste rij en onderste rij vol? Of heb je een volle kaart... Wat is er 
leuker om met elkaar een spel te spelen waar er voor iedereen wat te 
leren valt en met elkaar de uitdaging aan kan gaan... Durf jij het aan? 

 
 

 
 



 
Woensdag 27 februari 2019 

Activiteit: Glow Golf 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur   

 

Speel glow in the dark minigolf in een wereld vol magie! 
Trotseer samen met de andere kinderen die komen de 
uitdagende holes tussen elfjes, trollen en andere wezens. 
De minigolfbanen brengen je door verschillende magische 
werelden, vol spannende obstakels om het spel extra 
uitdagend te maken. Ook een 3D bril ontbreekt deze dag 
niet aan de uitdaging, Durf jij de uitdaging aan te gaan?? 

 

Leuke tip: trek witte of felgekleurde kleding aan voor 
een leuk effect, dan ben je niet te missen op de baan! 
 
 
Donderdag 28 februari 2019 
Activiteit: Bezoek bij BSO de Volkstuin 

Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur   
 

Vandaag wordt er een bezoekje gebracht aan BSO de Volkstuin. Jullie lopen deze dag een 
speurtocht waarbij jullie van alles te weten komen 
over aardbeien! Wisten jullie bijvoorbeeld dat ze de 
koninkjes van de zomer worden genoemd? 
 
Nadat jullie de speurtocht hebben gelopen zullen 
jullie daarna een heerlijke jam gaan maken, die 
jullie aan het einde mee mogen nemen naar huis 
toe. Ook gaan jullie van een melkpak een 
vogelhuisje maken! Deze kunnen jullie zelf 
helemaal vorm gaan geven.  
 
Heb je zelf een leuk potje voor de jam waar het 
eventueel in zou kunnen, of een melkpak die je kunt gebruiken voor je vogelhuisje neem deze 
dan gerust mee naar de BSO! 
 
 
Vrijdag 01 maart 2019 
Activiteit: Carnaval 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur   
 

Klaar en zin in een feestje? Kom dan gezellig naar de BSO!  
Heb je altijd al eens als piet piraat, skelet, aardbei of als konijn 
willen komen en tegelijkertijd je dans moves laten zien aan 
iedereen? Dan is vandaag je kans! Vandaag mag je verkleed 
naar de BSO komen en zullen wij de vakantie carnavallend 
afsluiten! 
 


