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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

  

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

voorjaarsvakantie. 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) 

• PaletKids (Kraanvogellaan 99-101) )  

• 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. 

 

 

 

Meivakantie “groen is COOL” 
 

Maandag  22 april  

Vandaag zijn wij gesloten in verband met 2de paasdag.  

Wij hopen jullie morgen allemaal te zien  

 

Dinsdag  23 april  

Activiteit: Babbersmolen  

Locatie: Kindcentrum Blink & Paletkids  

Lunch: Pannenkoeken met vers fruit  

 

Naast de molen ligt de mini-Babberspolder: een bijzonder 

watereducatieproject. Bezoekers kunnen een mini-polder met 

slootjes onderwater laten lopen en het daarna weer droogmalen met een groot houten scheprad. Het water 

wordt gespuid in een mini-Poldervaart met werkende keersluizen. Jong en oud ervaren zo zelf hoe de 

Nederlandse waterhuishouding eeuwenlang heeft gewerkt. 

 

Woensdag  24 april 

Activiteit: Zelf jam maken  

Locatie: Kindcentrum Blink & Paletkids  

Lunch: Broodje zelf gemaakt Jam   

 

Vandaag gaan we zelf jam maken. Heb jij dit altijd al een keer willen 

proberen kom dan naar de BSO.  

Niks is lekkerder dan een lekker broodje met zelf gemaakt jam.  



 
 

Donderdag  25 April  

Activiteit: proefjes  

Locatie: Kindcentrum Blink & Paletkids  

Lunch:  zelfgemaakte pasta met verschillende soorten groeten 

 

Vandaag gaan we experimenteren met allerlei verschillende proefjes. Uiteraard hebben deze proefje met ons 

thema te maken. Denk aan proefjes met water, lucht en misschien ook wel met fruit. Kom vandaag naar de 

BSO om erachter te komen.   

 

 

Vrijdag 26 april 

Activiteit: Uitje naar de volkstuin  

Locatie: Kindcentrum Blink & PaletKids  

Lunch: verassing  

 

Vandaag zijn we te gast bij de volkstuin en gaan we onze eigen kristallen maken 

en een eigen zeep ketting of stukje zeep. We gaan met allemaal verschillende 

materialen aan de slag.  

 

 

 

Maandag  29 april  

Activiteit: Recycle winkel  

Locatie: Kindcentrum Blink & Paletkids  

Lunch: zelfgemaakt groentesoep  

 

Vandaag geven wij de kinderen inzicht van het recyclen. We gaan in de buurt kijken of we 

dingen bij elkaar kunnen verzamelen en in de middag zullen we naar de recycle winkel 

gaan om te leren wat er gebeurd met afval. Aan het einde van de dag krijg je een 

certificaat “recycle heroes “ 

 

Dinsdag  30 april   

Activiteit: uitje naar de volkstuin  

Locatie: Kindcentrum Blink & Paletkids  

Lunch: verassing  

 

Vandaag gaan wij op visite bij de BSO de volkstuin en daar staat een leuke activiteit op de planning. Wij gaan 

stempels maken van aardappelen. Je kan bijvoorbeeld een stempel maken van je naam maar ook allerlei leuke 

vormpjes. 

 

Woensdag  1 mei  

Activiteit: kinderboerderij  

Locatie: Kindcentrum Blink & Paletkids  

Lunch: broodjes om mee te nemen  

 

Vandaag gaan we naar de kinderboerderij ’t hoefblad. Hier wordt voorgelezen 

door de voorleesbrigade. Hoe leuk is het om op de hooibalen en tussen de 

dieren te luisteren naar een leuk verhaal over de natuur. Daarna gaan we nog 

lekker spelen in de speeltuin  

 



 
Donderdag  3 mei   

Activiteit: dierenhuisjes maken  

Locatie: Kindcentrum Blink & Paletkids  

Lunch: zelfgemaakte courgette soep  

 

Maandag hebben we al een hoop geleerd over recyclen en dat gaan 

we vandaag weer toepassen door te knutselen met gebruikte 

materialen zoals schoenendozen melkpakken enz. wat voor huisje 

maak jij en voor wie?  

 

 

Vrijdag 4 mei  

Activiteit: natuurspeeltuin  

Locatie: Kindcentrum Blink & PaletKids  

Lunch: We nemen boterhammen mee  

 

Vandaag gaan we lekker spelen in de natuurspeeltuin. Trek oude kleren aan en 

neem reserve kleding mee. Wij zullen vandaag lekker vies worden. Lunch 

nemen we mee zodat we lekker lang buiten kunnen blijven.   


