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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;  

• Kindcentrum Blink ( De Wildestraat 38/40, Schiedam) 

• PaletKids (Kraanvogellaan 99-101) )  

 

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  
 

Maandag 23 december 

Activiteit: mini kerststukjes maken, kerstschilderij en een kerst tik spel 

Locatie: Kindcentrum Blink, PaletKids 

Lunch: Vandaag gaan we een kerstboom pizza eten. 

 

Vandaag staat uiteraard in het teken van kerst. We gaan diverse dingen doen zoals, 

het knutselen van je eigen kerstschilderij voor de familie maar we gaan ook wat 

actiefs doen want we hebben een supercool kerst tik spel op het programma staan. 

 

Dinsdag 24 december  

Activiteit: Kerst bingo, Snow globe 

Locatie: Kindcentrum Blink, PaletKids 

Lunch: Kerstdiner 

 

Vandaag is er een bingo, maar niet zomaar een bingo namelijk de enige echte kerstbingo. Deze is niet 

met cijfers maar met kerst plaatjes. We maken zelf een menu voor ons eigen kerstdiner en we gaan 

dan zelf naar de winkel. 

Soms is het in Nederland niet altijd koud genoeg om een sneeuwpop te maken maar dat houdt ons 

niet tegen. Wij gaan dit toch doen! Vraag jij je af hoe kom dan vandaag naar de BSO 

 



Woensdag 25 december 

Vandaag zijn wij gesloten in verband met 1ste Kerstdag.  

Wij wensen jullie fijne kerstdagen en zien jullie graag vrijdag 

weer.  

 

 

Donderdag 26 december  

Vandaag zijn wij gesloten in verband met 2de Kerstdag.  

Wij hopen jullie morgen allemaal te zien. 

 

 

Vrijdag 27 december 

Activiteit: Schaatsen en vogelvoer maken 

Locatie: Kindcentrum Blink, PaletKids 

Lunch: Gezonde tosti’s 

 

In de ochtend gaan we eerst wat maken voor de vogels, die nu veel meer moeite hebben om hun 

eten te vinden. Wij gaan zelf onze tosti’s maken en met volle buikjes gaan we naar de schaatsbaan. 

Hoe leuk dat je vandaag je kunsten op de schaatsbaan kunt laten zien. Doe je het voor het eerst geen 

probleem wij zijn er om je te helpen. 

 

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

Wij zullen rond 16:00 terug zijn op de locatie  

 

Maandag 30 december 

Activiteit: Nieuwsjaarkaarten en schaatsen 

Locatie: Kindcentrum Blink, PaletKids 

Lunch: Soep met brood 

 

In de ochtend maken we een nieuwjaarskaart en daarna eten soep met brood. Een goed gevuld 

warm buikje hebben wij vandaag wel nodig, op de koude schaatsbaan. Kom jij vandaag met ons mee 

schaatsen, en al je kunsten laten zien? 

 

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

 

 

 

Dinsdag 31 december  

Activiteit: Vuurwerk knutselen en appelflappen maken 

Locatie: Kindcentrum Blink, PaletKids. 

Lunch: Knalerwten soep 

 

We gaan onszelf vandaag klaar maken voor de avond. Zelf vuurwerk 

knutselen en appelflappen bakken om mee te snacken. Voor de lunch 

hebben we een knalerwten soep zo knallen we met elkaar het nieuwe 

jaar in. 



Woensdag 1 januari  

Vandaag zijn wij gesloten in verband met nieuwjaarsdag.  

Wij wensen jullie allemaal een heel gezond en gelukkig 

nieuwjaar en wij hopen jullie morgen allemaal weer te 

zien.  

 

 

 

 

 

 

Donderdag 2 januari 

Activiteit: Crazy Spring in de Margriethal 

Locatie: Kindcentrum Blink, PaletKids 

Lunch: Lunchpakketje maken en meenemen. 

 

Vandaag gaan wij lekker klimmen en klauteren!  

 

Let op wij zijn vandaag rond 16:30 terug op locatie  

 

Vrijdag 3 januari 

Activiteit: Filmmiddag met popcorn 

Locatie: Kindcentrum Blink, PaletKids 

Lunch: High Tea 

 

In de ochtend zijn we bezig met de voorbereiding van de high tea 

en uiteraard gaan we die tijdens de lunch lekker opeten met 

elkaar. In de middag kiezen we met elkaar een leuke film uit en 

sluiten we deze drukke vakantie week af met een rustige middag. 

 

 


