
 
   

Beste ouder(s)/verzorger(s),   

   

Via deze activiteitennieuwsbrief willen wij u informatie geven over de activiteiten die plaatsvinden in de 
herfstvakantie. Hieronder vindt u welke activiteiten er plaatsvinden. U kunt uw kind(eren) inschrijven bij de 
pedagogisch medewerkers van uw eigen locatie.   
   

De locaties waar u uw kind(eren) naartoe kunt brengen en weer op kunt halen zijn;   

□ Het Talent (Schiedam -  Nieuwland)   

□ ZiezoKids (Schiedam – west)   

□ PaletKids (Vlaardingen - Holy) PaletKids zal elke dag aansluiten bij een van de locaties   

□ BSO De Volkstuin (Schiedam – West) Heeft een eigen activiteitenprogramma   

   

Met vriendelijke groeten,   

De Kidslocaties   

   

In verband met sommige activiteiten is het handig als er een tasje met reservekleding op de locatie 

staat. (denk bijvoorbeeld aan een joggingsbroek)   

Houdt u er ook rekening mee dat we veel buiten spelen en de kleding dus vies kan worden tijdens de 

activiteiten.   

  

 

 

 

Maandag 16 oktober   
Activiteit: Waterdag 

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids                                          

Tijd:   10.00 uur – 16.00 uur    

   

Vandaag staat water centraal. In de ochtend beginnen we met het zuiveren van 

water. We gaan kijken of we van vies water schoon water kunnen krijgen. Hoe dat 

moet? Dat leren we allemaal op deze dag. Misschien dat het ooit nog wel van pas 

kan komen! Daarna gaan we een lekkere herfstsoep maken, want wist je dat je 

voor soep, ook heel veel water nodig hebt? In de middag gaan we verschillende 

waterproefjes doen. Weet jij al wat er gebeurt als we rozijntjes in een glas spa rood 

doen?  

   

  

  

Dinsdag 17 oktober  
Activiteit: regenmeter of windmolen maken  

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids                                           

Tijd: 10.00 uur – 16.00 uur   

   

In de ochtend kun je kiezen wat je wilt gaan doen, een regenmeter of 

een windmolen maken. Misschien als je het allebei heel leuk vindt is er 

wel tijd dat je ze allebei kunt maken. 

Na de lunch, broodje knakworst, gaan we naar het park om lekker een 

herfstwandeling te maken. Natuurlijk eindigen we in een speeltuin om 

ons lekker uit te leven! 

(Denk er aan om een regenjas en kaplaarzen mee te nemen)  
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Woensdag 18 oktober 

Activiteit: beestjes zoeken 

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids                                          

Tijd: 10:00 uur -16:00 uur 

 

Vandaag staan de beestjes op het programma. Welke beestjes zien we 

allemaal buiten? Zijn ze groot of zijn ze klein?  Om ze goed te kunnen 

bestuderen nemen we vergrootglazen en potjes/bakjes mee. Tussen 

de middag eten we zelfgemaakte pizza om daarna je eigen beestjes 

schilderij te maken. 

(Denk er aan om een regenjas en kaplaarzen mee te nemen)  

 

 

 

Donderdag 19 oktober  

Activiteit: Spelletjes dag 

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids                                          

Tijd: 10:00 uur -16:00 uur  

 

Vandaag zullen we gezellig spelletjes doen, dit kunnen allemaal 

verschillende spelletjes zijn. Een potje kaarten of twister? Dat kan! Een 

potje voetbal of tikkertje? Ook dat kan! Tussen de middag eten we een 

broodje gezond. Nadat alle maagjes gevuld zijn gaan we naar het park. 

Iedereen krijgt hier een bingo kaart en mag in het park opzoek naar de 

plaatjes op zijn/haar kaart. Wie heeft er het snelst bingo?  

(Denk er aan om een regenjas en kaplaarzen mee te nemen) 

 

   

 

Vrijdag 20 oktober 

Activiteit: natuurspeeltuin  

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids                                                                

Tijd: 10.00 uur – 16.30 uur   

   

Vandaag gaan we op uitstapje naar de natuurspeeltuin. Lekker klimmen, 

klauteren en avonturen beleven.  

We nemen ballen, frisbees en lunchpakketjes mee, zodat we ons hier 

heerlijk kunnen vermaken. Bij terugkomst zal er lekker warme chocomelk 

worden gedronken en eindigen we deze vakantie met een disco!  

(Denk er aan om een regenjas en kaplaarzen mee te nemen) 

 

 

 

  

 
 


