
Jaarplanning 2018                                          Willibrordus 
 

 

 

Datum Activiteit Locatie 

19 januari  Groep ½ vrij Kindcentrum Willibrordus 

24 januari t/m 3 februari Nationale voorleesdagen 
 

Elke dag wordt er minimaal 1 
moment van voorlezen gecreëerd. 

Kindcentrum Willibrordus 

2 februari  Groep ½ vrij Kindcentrum Willibrordus 

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

9 februari Carnaval 
 

De kinderen mogen verkleed komen 
naar de bso. Wij lopen de polonaise 
en dansen op gekke carnavals liedjes 

Kindcentrum Willibrordus  

23 februari  Groep 1/8 vrij Kindcentrum Willibrordus 

     
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 Groep 1/8 vrij Kindcentrum Willibrordus 

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 
 

Wij zullen deze week pannenkoeken 
bakken voor de leerkrachten & de 

kinderen zelf. 
Wij zullen op meerdere dagen 

pannenkoeken bakken zodat niet 
alleen de vrijdag kinderen van de 
pannenkoeken kunnen genieten 
 

Kindcentrum Willibrordus 



 
 
 
 
 

26  maart Nationale opschoon dag 
 

Vandaag gaan we de buurt wat 
schoner maken en de kinderen 

bewust maken van het belang ervan. 
Wij zullen een mooie poster maken 

voor de hondenpoep op het 
grasveldje voor de vkv.  

 
 

Kindcentrum Willibrordus 

3 april Groep 1/8 vrij Kindcentrum Willibrordus 

10 april Workshop Breinbegrip, het prille 
begin 

Korenbeurs 
 
Inloop: 19.15 uur 
 
19.30-21.00 uur 

30 april t/m 13 mei Mei vakantie 
 

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

voor half 10 zijn. Dit i.v.m. de vele 
leuke uitstapjes 

Kindcentrum Blink 
 
Kindcentrum Willibrordus 
 
Volkstuin BSO 

13 mei Moederdag 
 

Kindcentrum Willibrordus 

22 mei Groep 1/8 vrij Kindcentrum Willibrordus 

28 mei t/m 1 juni Avondvierdaagse 
 

Wij lopen mee met KomKids u ook? 

 

29 mei Workshop Kinder ehbo, veilig en 
voorbereid op vakantie 

Korenbeurs 
 
Inloop: 19.15 uur 
 
19.30-21.00 uur 

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

Klinker Schiedam 
 
Inloop: 19.15 uur 
 
19.30-21.00 uur 

1 juni Groep ½ vrij  

17 juni Vaderdag 
 

Kindcentrum Willibrordus 

22 juni Groep ½ vrij Kindcentrum Willibrordus 

25 juni Groep 1/8 vrij Kindcentrum Willibrordus 

29 juni Modderdag Kindcentrum Willibrordus 



 
Activiteiten waarbij kinderen vies 

mogen worden.  
In een schelp zullen wij modder 

maken met de kinderen & de 
kinderen mogen hier lekker mee 

spelen buiten!  
 

13 juli Groep 1/8 vrij Kindcentrum Willibrordus 

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. 
 

SummerKids 

20 september Dag van de pm’er 
 

Vandaag is de dag dat de pedagogisch 
medewerker in het zonnetje gezet 

mag worden. Er wordt vandaag iets 
extra’s gedaan op de locatie 

Kindcentrum Willibrordus 

21 September  
 

Burendag 
 

Wij zullen koekjes bakken & deze 
uitdelen aan onze buren. 

Kindcentrum Willibrordus 

18 t/m 25 september Week tegen pesten 
 

 Deze week staat in het teken van 
tegen pesten. We besteden hier dan 

nog even wat extra aandacht aan. 

Kindcentrum Willibrordus 

3 oktober t/m 14 oktober Kinderboeken week Kindcentrum Willibrordus 

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 i.v.m.  de vele 
leuke uitstapjes 

Kindcentrum Blink 
 
Kindcentrum Willibrordus 
 
Volkstuin BSO  



25 oktober Halloween  
 

Tijdens deze activiteiten is het 
griezelen geblazen. Kom verkleed 

samen met je vader en moeder en we 
maken er een spookachtige avond 

van 

   

Advieswinkel in de Passage 

28 november Sinterklaasfeest 
 

Sinterklaas en zijn Pieten komen op 
bezoek om samen met alle kinderen 

van de Kidslocaties een gezellige 
middag te beleven.   

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 i.v.m. de vele 
leuke uitstapjes 

 

Kindcentrum Blink 
 
Kindcentrum Willibrordus 
 
Volkstuin BSO 


