
 

Activiteiten nieuwsbrief 
Herfstvakantie 

22 t/m 26 Oktober 2018 
KomKids Kidslocaties 

 

 

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 voor maandag 10 september.  

 

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

 Kindcentrum Blink ( Schiedam - Nieuwland) 

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

 De Volkstuin (Schiedam – West) Heeft een eigen activiteitenprogramma  

 Kindcentrum Willibrordus (Schiedam – Zuid) 

  

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. 

 

Maandag  22 oktober 

Activiteit:  Herfstwandeling 

Locatie: Kindcentrum Blink, PaletKids en Kindcentrum Willibrordus 

 

We gaan een herfstwandeling maken, met opdrachten verzamelen we 

materialen (bladeren, kastanjes, eikels etc.) waar we verder in de week mee 

kunnen knutselen. We maken vandaag ook onze eigen appelmoes 

 

Dinsdag  23 oktober 

Activiteit:  Helden van de herfst 

Locatie: Kindcentrum Blink, PaletKids en Kindcentrum Willibrordus 

 

Vandaag gaan wij een dagje naar BSO De Volkstuin en daar  leren we meer over 

paddenstoelen en nemen paddenstoelen onder de loep door middel van 

verschillende activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Woensdag  24 oktober 

Activiteit:  Egeltjes maken 

Locatie: Kindcentrum Blink, PaletKids  en Kindcentrum Willibrordus 

 

We gaan egeltjes maken van klei en uiltjes van de bladeren die wij maandag 

hebben gezocht. Tussen de middag maken en eten we onze eigen herfstsoep.  

 

Donderdag  25 oktober 

Activiteit:  Crazy springparadijs 

Locatie: Kindcentrum Blink, PaletKids en Kindcentrum Willibrordus 

 

Een dag vol klauteren, klimmen, stuiteren en springen op een grote hoeveelheid spring- en luchtkussens. Een 

plek waar je kastelen, stormbanen, een voetbalveld, klimmuren en nog veel meer op één locatie vindt! Hét 

grootste spring- en luchtkussenparadijs van de regio. Weer of geen weer, het is altijd Crazy Springweer! 

Natuurlijk is er ook plek om uit te rusten.  

 

 
 

 

Vrijdag  26 oktober 

Activiteit: Herfstspeurtocht 

Locatie: Kindcentrum Blink,PaletKids en Kindcentrum Willibrordus 

 

Trek je laarzen aan en ga mee op paddenstoelenontdekkingstocht mee naar buiten. Welke paddenstoelen kun 

je eten? En hoe groeien ze eigenlijk? Met een zoekkaart, een spiegel en een loep verken je samen met een 

natuurgids lamellen en stelen. En er is nog veel meer natuuravontuur te doen. Je kunt heerlijk ravotten en 

klauteren in de Speelpolder Wijland, aan een touw over een sloot 

slingeren, en lekker knutselen met natuurlijk materiaal. Als we 

terugkomen gaan we lekkere herfstkoekjes bakken.  

 

 

 

 

 

https://www.sdam.nl/zien-doen/actief/info/speel--en-fantasiepolder

