
 

Activiteiten nieuwsbrief 
Kerstvakantie 

24 december 2018 t/m 4 januari 2019 
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 ( De Wildestraat 38/40, Schiedam) 

 Kindcentrum Willibrordus (Dwarsstraat 2, Schiedam) 

 PaletKids (Kraanvogellaan 99-101) ) PaletKids zal elke dag aansluiten bij een van de locaties BSO. 

 De Volkstuin (Schiedamsedijk 9, Schiedam) ) 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. 

 

 

 

Kerstvakantie week 1 
 

Maandag  24 december 

Activiteit: Kerstballen knutselen en kerst koekjes bakken 

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids 

Lunch: Vandaag gaan wij tosti’s eten. 

 

Vandaag gaan wij kerstballen maken die thuis nog in de kerstboom gehangen kunnen worden. Om te vieren 

dat het 25 en 26 december kerst is, maken wij vandaag ook kerstkoekjes die je tijdens de feestdagen met je 

familie kan delen.  

 

 

Dinsdag  25 december. 

 1e kerstdag zijn wij gesloten.  

 

 

Woensdag  26 december. 

 2e kerstdag zijn wij gesloten. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Donderdag  27 december 

Activiteit: Schaatsen 

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids 

Lunch: lunch pakketje maken en meenemen. 

 

Hoe leuk is het dat wij vandaag gaan schaatsen! Het perfecte moment om 

het te leren of om je kunsten te laten zien. Tijdens het schaatsen hebben 

wij natuurlijk ook rust momenten waar wij lekker een boterham kunnen eten en wat kunnen drinken. Terug op 

de BSO gaan wij lekker warme chocolademelk drinken om weer op te warmen. 

 

LET OP!!! HANDSCHOENEN ZIJN VERPLICHT!!!! 

 

Vrijdag 28 december 

Activiteit: Wenskaarsen maken 

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids  

Lunch: Groente soep maken.  

 

Vandaag gaan wij zelf onze wenskaarsen maken. Schrijf of kleur je wens 

voor 2019 op een servetje en tover ze samen om in een kaars. Deze kan je 

dan aansteken tijdens de jaarwisseling om al je wensen uit te laten 

komen. 

 

De kinderen die het leuk vinden, mogen helpen met koken om een 

groente soep te maken. Wat moet er allemaal gebeuren en wat zit er 

precies in een groente soep? Dat kan je vandaag ontdekken. 

 

In de middag kunnen er ook nog proefjes worden gedaan zoals; Kun jij een zeepbel in een zeepbel blazen? Of 

in no-time een (blok)fluitje maken! 

  



 
 

 

Kerstvakantie week 2 
 

Maandag  31 December 

Activiteit:  Gekleurde ijsklontje en appelflappen maken.  

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids  

Lunch: Broodje knakworst. 

 

Vandaag gaan wij in de ochtend gekleurde ijsklontje maken om in de middag te gebruiken. Het leukste is dat 

elk ijsklontje nog een extra verrassing krijgt. Ook gaan wij appelflappen maken en vanaf 16:00 uur zijn de 

ouders welkom om alvast te proosten op 2019.  

 

Dinsdag  1 januari. 

 

Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten. 

 

 

Woensdag  2 januari. 

Activiteit:  Bingo en film kijken. 

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids.  

Lunch: Pasta maken. 

 

Vandaag spelen wij bingo met elkaar en gaan wij pasta koken met de kinderen die het leuk vinden om te 

helpen. In de middag kan er een filmpje gekeken worden met wat lekkers. 

 

Donderdag  3 januari. 

Activiteit:  Iglo’s maken van suikerklontjes.  

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids. 

Lunch: Pizza maken. 

 

Vandaag gaan wij knutselen met suikerklontjes en je eigen iglo maken. In de 

middag gaan wij ook nog een spelletje ‘ zoek de schat’ doen. Wie is de eerst 

die de schat kan vinden. 

 

Vrijdag 4 januari.  

Activiteit:  Crazy Spring in de Margriethal. 

Locatie: Kindcentrum Blink, Kindcentrum Willibrordus, PaletKids. 

Lunch: Lunch pakketje maken en meenemen.  

 

Vandaag gaan wij lekker klimmen en klauteren!  

 


