
Herfstvakantie

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 via uw digitale omgeving.

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.

Het thema van deze week is:

Doe een proef met professor Zoef!

 

PaletKids
19 oktober t/m 23 oktober



Maandag 19 Oktober
Lego vulkaan bouwen
Met lego en geheime ingrediënten bouwen we een vulkaan die op uitbarsten staat...

Wist je dat? Wetenschapspel
In teams gaan we op zoek naar vragen. De professor checkt of we de goede antwoorden hebben.

Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen bootsen! Zo gaan we tornado's, regen en wolken maken! Ben
je ook zo benieuwd hoe we dat gaan doen?

Dinsdag 20 Oktober
Op bezoek bij Bso de Volkstuin

Bliktelefoon
Een experiment; kun je telefoneren met behulp van blikken? We gaan het testen! Heb je thuis nog lege blikken? Maak ze
vast schoon en neem ze mee.

Hoe sterk is spaghetti?
Spaghetti heb je vast wel eens gegeten, maar wist je dat je er ook een experiment mee kunt doen? Het lijken hele dunne
stokjes, dus wij gaan kijken hoe sterk ze zijn. Hoe veel kracht zouden ze hebben?

Maak je eigen haargel
Maak je eigen gel waarmee je je haar op super veel manieren kunt stylen! En weet je wat het leukste is: je kunt zelfs je kleur
kiezen!

Woensdag 21 Oktober
Galaxy-shirt
Voor deze activiteit hebben we een zwart shirt nodig, neem je die van thuis mee? We gaan 'm namelijk veranderen in een
galaxy-shirt met behulp van een paar aparte verftechnieken: erg gaaf!

To�e Thermometer
Met rietjes en een glazen �es, niet te vergeten, kunnen wij straks de temperatuur gaan meten.

Eetbaar slijm
Slijm maken hebben de meesten van jullie waarschijnlijk al wel eens gedaan.. Maar wat dachten jullie van eetbaar slijm?!
Dat lijkt gek, maar het bestaat! Wij gaan aan de slag om met slechts een paar ingrediënten eetbaar slijm te maken.

Donderdag 22 Oktober
Nature’s paint
Wist je dat je verf niet alleen kan kopen in de winkel maar ook zelf kan maken? De ingrediënten hiervoor vind je in de
natuur.

 

PaletKids
19 oktober t/m 23 oktober



Weerballen
Door sneeuw, regen, zon en wind. We gaan naar buiten, waar dit balspel begint.

Het LAByrint van professor Doolhof
Oh, nee! Die verstrooide professor is helemaal de weg kwijt! Gooi met de dobbelsteen, baan een weg langs 9 beroemde
uitvinders en ontsnap uit het LAByrint van professor Doolhof. Welk team verzamelt de meeste uitvind-dingen op zijn
uitvindingo-kaart?

Vrijdag 23 Oktober
Bruisende Ballen
Ken je badbruisballen met heerlijke geuren en de mooiste kleuren? We maken ze op de BSO vandaag helemaal zelf!

Smakelijke gezichtsmaskers
Wij gaan aan de slag met de lekkerste gezichtsmaskers, gemaakt van.. eten! Wat dacht je van een masker van avocado met
honing of cacaopoeder met zeezout?

Sciencescenes
Lachen in het lab! We leren tegelijkertijd de veiligheidssymbolen uit het laboratorium.
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