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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, Vlaardingen )  

 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. 

 

 

 

Voorjaarsvakantie 
 

Maandag  25 februari 

Activiteit: Sport en Spel 

Locatie: Kindcentrum Blink & PaletKids 

Lunch: Vandaag gaan wij een gezonde pasta eten 

 

Vandaag gaan wij lekker sporten, er komt van alles aan bod zoals trefbal , tikkertje 

en vlaggen rovertje.    

Smiddags lunchen we met een gezonde pasta om al die spieren weer aan te 

sterken. 

 

 

Dinsdag  26 februari  

Activiteit: ontdek de natuur, natuurspeeltuin 

Locatie: Kindcentrum Blink & Paletkids 

Lunch: verrassing  

 

Vandaag zijn wij te gast bij de Kidslocatie de Volkstuin en staat het programma 

in teken van natuur. We gaan de natuur ontdekken en ook nog even spelen in 

de natuurspeeltuin. Tussendoor hebben we een rustig momentje om zelf je 

eigen appeltaartpunt te maken 

 

 

 



 
Woensdag  27 februari 

Activiteit: Stedelijk Museum 

Locatie: Kindcentrum Blink & Paletkids  

Lunch: gezonde pannenkoeken met fruit  

 

Vandaag gaan we naar het stedelijk museum en komen we meer te weten over 

familie.  

Ieder mens heeft familie. Familie komt in alle soorten en maten. En het houdt 

iedereen bezig. Wat betekent familie? 

Om die vraag draait het bij de tentoonstelling Familie. Zo’n twintig (internationale) 

hedendaagse kunstenaars maken werk over geboorte, opgroeien, huwelijk en afscheid. Schiedammers laten 

hun gedekte familietafel zien en er zijn verschillende activiteiten rond familierituelen. Van video tot sculptuur, 

en alles wat je weten wilt over familie.  

 

 

 

 

Donderdag  28 februari 

Activiteit: workshop tekenen 

Locatie: Kindcentrum Blink 

Lunch: gezonde tosti met ananas of tomaat 

 

Wat een leuke creatieve activiteit staat er vandaag op het programma! 

Vandaag hebben we een workshop tekenen.  

Altijd al meer willen leren over tekenen? Vandaag kan het bij KomKids 

 

 

 

Vrijdag 1 maart 

Activiteit: feest!!! 

Locatie: Kindcentrum Blink & PaletKids  

Lunch: broodje kip knakworst met rauwkost salade  

 

Vandaag staat helemaal in het teken van feest. De kinderen zullen hun eigen 

verjaardagskalender gaan knutselen en hun eigen slingers maken.  

In de middag gaat de disco muziek aan en gaan we oefenen voor de mini 

playbackshow!! 


