
 

Activiteiten nieuwsbrief 
Meivakantie 

30 april t/m 11 mei 2018 
KomKids Kidslocaties 

 

 

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;  

 Kindcentrum Blink (was voorheen Het Talent, Schiedam - Nieuwland) 

 Kindcentrum Willibrordus (was voorheen GorzenKids - Dwarstraat 2, Schiedam – Zuid) wegens interne 

verschuivingen zal de vakantieopvang voortaan plaats vinden op onze gezellige locatie kindcentrum 

Willibrordus. De locatie ZiezoKids vervalt hiermee in ons structurele vakantie aanbod. Mocht u toch 

behoefte hebben om bij ZiezoKids vakantie af te nemen dan kan dit intern geregeld worden. Er zullen 

alleen geen pedagogische medewerkers van de Kidslocaties daar aanwezig zijn. 

 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, kaplaarzen etc.) Houdt u er ook rekening mee dat we veel buiten 

spelen en de kleding dus vies kan worden tijdens de activiteiten. 

 

 

 

Meivakantie week 1 
 

Maandag  30 april 

Activiteit: Klompen schilderen/ klompen race 

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids 

 

Vandaag luiden wij het thema in Boerderij, en wat hebben we allemaal op een 

boerderij? Dieren, stro en een boer! en wat draagt een boer? Klompen! 

 

Vandaag gaan wij dan ook klompen schilderen en een spannende klompenrace 

houden want dat is nog knap lastig lopen op klompen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dinsdag  1 mei 

Activiteit: Boerderij Bingo 

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids 

 

Het is lente! De vogels fluiten buiten en de bloemen laten zichzelf weer 

zien! In de lente zie je ook veel jonge dieren en is het weer langer licht! 

De lente beleven we door buiten te spelen en de natuur te ontdekken.  

Wij gaan vandaag  naar het Beatrixpark, wij brengen daar een bezoekje 

aan de kinderboerderij waar wij een toffe boerderijbingo spelen. 

 

Wij nemen onze lunch mee zodat we heerlijk kunnen picknicken met 

elkaar. 

 

 

Woensdag  2 mei 

Activiteit: Op bezoek bij een echte boer 

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids  

 

Vandaag gaan wij op bezoek bij een echte boer, Om eens te ervaren hoe het werkt op een boerderij. Wat komt 

er allemaal bij kijken om een boer te zijn. Trek je kaplaarzen maar aan en ga mee op avontuur. 

 

We nemen onze  lunch mee  en zoeken we een plekje bij de boer om te picknicken.      

 

 

Donderdag  3 mei 

Activiteit: Oud Hollanse spelletjes 

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids 

 

Vandaag gaan wij Oud Hollandse spelletjes spelen, denk hierbij aan koekhappen, spijkerpoepen, sjoelen en 

blikgooien.  

 

 

Vrijdag 4 mei 

Activiteit: Rondleiding op de groene raad 

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids  

 

Vandaag hebben wij een rondleiding op de Groene Raat, 

Ruud zal ons rondleiden en ons vertellen over de 

verschillende bloemen en planten die groeien in de 

verschillende tuinen een boerentuin, een ecologische 

moestuin en een plantentuin, en zelfs een insectentuin en 

een watertuin.  

 

Vandaag nemen we onze lunch mee en zoeken we een 

mooi plekje om te picknicken. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meivakantie week 2 
 

Maandag  7 mei 

Activiteit: Naar een fruitteler 

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids  

 

Vandaag gaan wij naar een fruitteler, plukken we zelf ons fruit 

en maken we er s’ middags een lekkere smoothie of taart van. 

Vandaag nemen wij onze lunch mee. 

 

 

Dinsdag  8 mei  

Activiteit: eigen moestuintjes maken 

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids  

 

Vandaag gaan wij onze eigen potjes verven/ versieren. We zullen zorgen voor verschillende zaadjes zodat je er 

één kan uitzoeken om in je eigen gemaakte potje te zaaien.  

Op de bso zullen we ook een echte moestuin maken met elkaar waar we zorg voor dragen. Hopelijk kunnen we 

er een keer iets lekkers uit eten. 

 

Vandaag zullen we als lunch zelf koken, we gaan met elkaar bespreken welke groentes er allemaal zijn en 

welke we kunnen gebruiken in ons gekozen gerecht. We gaan op zoek naar deze ingrediënten en met elkaar 

het gerecht klaar maken, ik ben benieuwd wat onze kleine koks op tafel zetten. 

 

 

Woensdag  9 mei 

Activiteit: levend natuur schilderij 

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids  

 

Vandaag gaan wij lekker naar een park, we nemen alle spullen mee en 

gaan op zoek naar materialen uit de natuur, bloemen, blaadjes etc. hier 

maken we een mooi schilderij van die je dan in de middag mee naar huis 

mag nemen. 

 

 

Donderdag  10 mei 

Op Hemelvaartsdag zijn wij gesloten. 

 

 

Vrijdag 11 mei 

Activiteit: Speeldernis 

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids  

 

Vandaag gaan wij naar de Speeldernis,  

Lekker met water en modder spelen, zorg dat je oude kleren aan 

hebt, en een handdoek en schone klere meeneemt. Vlotten 

bouwen, lekker ravotten of met een schep en een emmer in de 

weer. Plezier maken! 

 

Vandaag nemen we onze lunch mee en gaan we lekker picknicken 


