
 

 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s),   

   

Via deze activiteitennieuwsbrief willen wij u informatie geven over de activiteiten die plaatsvinden in de 
kerstvakantie. 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  

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 27 februari  
Activiteit: Zelf stoepkrijt maken 

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids                                          

Tijd:   10.00 uur – 16.00 uur    

 

Vandaag gaan de kinderen in de ochtend o.a. verschillende 

kleuren stoepkrijt maken. Na de lunch zullen wij het stoepkrijt 

gebruiken op het schoolplein om hier diverse Disney figuren mee 

te maken.  

Als lunch zullen de kinderen hun eigen groente pasta gaan 

maken. Lekkere biologische Mickey Mouse figuurtjes met saus 

en zelf gesneden groenten er doorheen. 

 

Ook zullen er verschillende proefjes gedaan worden! 

Met water kan je meer dan alleen douchen!  
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Dinsdag 28 februari    

Activiteit: Een knikkerbaan maken + sterrenbos 

Locatie: Het Talent,ZiezoKids en PaletKids                                           

Tijd: 10.00 uur – 16.00 uur   

 

Vandaag hebben wij voor alle kinderen een uitdaging.  

Wie o wie maakt de langste knikkerbaan van al het 

materiaal dat aanwezig is op locatie?? 

Dit kan op verschillende manieren en plekken gemaakt 

worden, denk aan bijvoorbeeld: de tafel, de 

vensterbank of zelfs de glijbaan buiten of met papier! 

Ieder team krijgt zijn eigen zakje knikkers.  

 

Als lunch zullen wij pannenkoeken versieren en daarna 

heerlijk opeten. 

 

Na de lunch gaan we ons uitleven in het Sterrenbos. Hier is een leuke 

natuurspeeltuin, met een glijbaan, voetbalveld, kabelbaan en een 

survivalbaan.  

 

 

 

 

Woensdag 1 maart   

Activiteit: Bezoek aan de Volkstuin BSO 

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids                                          

Tijd: 10:00 uur -16:00 uur 

 

 

Vandaag zullen wij een bezoek brengen aan de volkstuin BSO.  

Hier zullen wij blijven eten tussen de middag. Wat het zal zijn…. 

Dat is nog een verrassing!  

 

Na het eten van de lunch zullen wij een speurtocht lopen in de 

natuur. Wie weet het meeste over de vogels??  

 

Als afsluiting op de BSO zullen wij onze eigen jam maken, die de 

kinderen aan het einde van de dag mee mogen nemen naar huis. 

Heb je thuis lege potjes…. Neem deze dan mee naar de BSO, 

zodat we die kunnen vullen met jam. 

Wanneer we terug zijn op locatie zullen we een eigen huis maken van suikerklontjes. Wie kan het hoogste, 

langste of hoogste huis maken van suikerklontjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Donderdag 2 maart   

Activiteit: Beleefpad + huttenbouwen op locatie  

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids                                          

Tijd: 10:00 uur -16:00 uur  

  

Vandaag gaan we het beleefpad lopen. Berend 

Bootmannetje laat ons door diverse opdrachten te doen, 

dingen leren over de natuur en een mooie wandeling 

beleven. Tijdens deze wandeling zullen we een plekje 

zoeken om onze lunch op te eten.  

Daarna zullen we hutten gaan bouwen op locatie. 

 

 

 

    

Vrijdag 30 december   

Activiteit: bowlen + verschillende proefjes 

Locatie: Het Talent, ZiezoKids en PaletKids                                                                

Tijd: 10.00 uur – 16.00 uur  

 

We zullen uitdagende proefjes gaan doen, bijvoorbeeld ‘ wat gebeurt er met water als je 

er skittles in doet’ ? Welke proefjes we nog meer gaan doen,  vertellen we nog niet. Dit is 

nog even een verrassing! Durf jij het aan????? 

 

In de middag zullen de kinderen gaan bowlen.  

Wie o wie gooit er als eerste een strike?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


