
Vakantieprogramma 
Kidslocaties 

Meivakantie 2017 
 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),    

    

Via deze activiteitennieuwsbrief willen wij u informatie geven over de activiteiten die plaatsvinden in de 
meivakantie. 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 één van de andere BSO locaties  

 De Volkstuin (Schiedam - West) Heeft een eigen activiteitenprogramma. 

 

In de meivakantie hebben wij als thema Schiedam. We willen de kinderen bekend maken met de stad 

Schiedam en de omgeving waar ze opgroeien. Ze een stukje geschiedenis meegeven van waar ze vandaan 

komen, maar ook bewust maken van de omgeving, verschillende wijken/culturen en waar de stad om bekend 

is.  

 

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 24 april 
Activiteit: Eigen memorie maken   

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids  

Tijd: 10.00 uur – 16.00 uur    

 

Vandaag is de eerste dag van ons super leuke thema Schiedam. In de ochtend zullen wij met de kinderen 

praten over Schiedam en waar Schiedam bekend om is.  

Hierna zullen wij in groepjes op pad gaan en mooie foto’s maken van bekende plekken in de buurt.  

Voor de lunch maken we een groene stop op de volkstuin bso, waar met de seizoen groente een heerlijke 

soep gemaakt wordt. 

Als we terug zijn op de bso gaan we de foto’s afdrukken, zodat de kinderen hier een memorie spel van kunnen 

maken en dit samen kunnen spelen. Eind van de dag mogen de kinderen hun gemaakte spel mee naar huis 

nemen. 

 

 

Dinsdag 25 april 
Activiteit:  Bruggen bouwen 

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids  

Tijd: 10.00 uur – 16.00 uur    

  

Vandaag gaan wij creatief aan de gang. Wij gaan zelf bruggen ontwerpen en 

bouwen. We beginnen met een tekening hoe je graag zou willen dat je brug eruit 

ziet en daarna kunnen de kinderen hem maken van verschillende materialen.  

Wij eten vandaag lekker een broodje knakworst. Na het eten gaan wij op zoek naar 

verschillende bruggen in de buurt. 

 

 

Woensdag 26 april    
Activiteit: Het Coöperatie museum bezoeken  

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids  

Tijd: 10:00 uur -16:00 uur  

 

We gaan vandaag naar het Coöperatie museum in Schiedam.  Wij zullen 

hier een rondleiding krijgen. Het coöperatie museum is een winkeltje 

waar het nog zo is als een kruidenierswinkeltje vroeger. Achter het 

winkeltje is een klein museum, waar je ziet hoe de mensen vroeger 

leefden. 

Bij de lunch eten wij vandaag zelf gemaakte molen pizza’s. 

 

 

Donderdag 27 april Koningsdag 
Vandaag zijn wij gesloten. Wij wensen jullie veel plezier vandaag!  

 

   

  

 

 

 

  

 

 



Vrijdag 28 april 
Activiteit: Cijfers van brooddeeg maken en Beatrixpark 

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids   

Tijd: 10.00 uur – 16.00 uur   

  

Met brooddeeg mogen de kinderen vandaag zelf 

verzinnen welke cijfers zij graag willen maken. Deze 

cijfers gaan wij natuurlijk als ze klaar zijn heerlijk opeten.  

Daarna gaan wij spelen in het Beatrixpark. De kinderen 

kunnen onderweg tellen hoeveel molens wij zijn 

tegengekomen. 

 

 

Maandag 1 mei 
Activiteit: Speelpolder & De Volkstuin BSO 

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids 

Tijd:   10.00 uur – 16.00 uur     

Vandaag gaan wij naar de speelpolder in Schiedam. Hier kunnen wij over 
het beleefpad wandelen en allerlei verschillende opdrachten doen. 
Daarna eindigen wij in de natuurspeeltuin waar wij ons lekker kunnen 
uitleven. Hier gaan wij dan met mooi weer ook picknicken.  Daarna gaan 
wij op visite bij de Volkstuin BSO, waar wij een rabarbertaart gaan 
maken.  
 
 

Dinsdag 2 mei 
Activiteit: Molen knutselen en Bezoek molen De Walvisch  

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids  

Tijd: 10.00 uur – 16.00 uur    

  

Vandaag zullen wij van een bouwplaat een molen knutselen en gaan wij een 

bezoekje brengen aan de molen. Bij de molen zullen wij ook pannenkoeken meel 

kopen. Van deze meel gaan wij overheerlijke pannenkoeken bakken. Bij de lunch 

eten wij deze pannenkoeken dan ook lekker op. 

 

 

 

    

  

Woensdag 3 mei 
Activiteit: Spandoek maken en Sterrebos 

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids  

Tijd: 10:00 uur -16:00 uur  

 

Vandaag gaan wij de spandoeken voor de  

speurtocht van morgen afmaken. Ook gaan wij 

spelen in de speeltuin bij het Sterrebos. De 

kinderen kunnen hier klimmen en klauteren of een 

mooie hut bouwen. 

 

 

 



Donderdag 4 mei  
Activiteit: Speurtocht Schiedam 

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids 

Tijd: 10.00 uur – 16.00 uur     

 

Vandaag is het dan eindelijk zover! Wij gaan een speurtocht doen in Schiedam. Wie heeft er de beste 

speurneus?  Wie heeft er deze vakantie het meeste onthouden? Het zal een leuke gezellige en leerzame tocht 

worden!  

 

 

Vrijdag 5 mei 
Activiteit:  Krant maken en afsluiting van de vakantie 

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids  

Tijd: 10:00 uur -16:00 uur   

   

Iedere dag in de vakantie hebben wij onze ervaringen bewaard, door middel 

van foto’s tekeningen en verhalen. Dit gaan wij samen met de kinderen 

vandaag bij elkaar voegen om een krant te maken over Schiedam.  

‘s Middags vanaf 16:00 uur zijn alle papa’s, mama’s ,opa’s, oma’s en kinderen 

deze vakantie geweest zijn welkom voor de feestelijke uitreiking van deze 

krant. Ieder kind zal de krant ook mee naar huis krijgen.  


