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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. 

 

Thema: Ontdek je Talent 
 

 

Voorjaarsvakantie 
 

Maandag  24 februari 

Activiteit: Sport en Spel 

Locatie: Kindcentrum Blink & PaletKids 

Lunch: Broodje gezond 

 

Vandaag gaan wij lekker sporten en dat is goed voor onze motoriek, er komt van 

alles aan bod zoals trefbal, tikkertje en vlaggen rovertje.  Ontdek vandaag welke 

sport talenten je hebt. In welke sport ben jij het best? 

In de middag lunchen we met een broodje gezond, lekker met sla komkommer en 

tomaat. Goed om je spieren weer mee aan te sterken.  

 

 

Dinsdag  25 februari  

Activiteit: Naar BSO de volkstuin  

Locatie: Kindcentrum Blink & Paletkids 

Lunch: Verassing  

 

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

teken van talenten ontdekken. Heb jij architecten talenten? Ontdek het 

vandaag en bouw je eigen mini huis van takjes of suikerklonten. Tussendoor 

hebben we een rustig momentje om zelf je eigen appeltaartje te maken.  

 



 
 

 

Woensdag  26 februari 

Activiteit: Tekenworkshop  

Locatie: Kindcentrum Blink & Paletkids  

Lunch: Mini pizza  

 

Vandaag hebben we een workshop tekenen. Dit is goed voor het 

ontwikkelen van onze creativiteit, als je namelijk creatief bezig bent 

worden verschillende delen van je hersens geactiveerd en dat heeft weer een positieve invloed op je lichaam 

en je geest.  

Altijd al meer willen leren over tekenen? Vandaag kan het bij de BSO. 

Naast dat we creatief zijn met tekenen maken we ook onze eigen pizza. 

 

 

 

 

Donderdag  27 februari 

Activiteit:  Kids got talent 

Locatie: Kindcentrum Blink & Paletkids  

Lunch: Gezonde tosti met ananas of tomaat 

 

Vandaag staat in het teken van jullie Talenten. Kan je 

goed zingen, dansen, turnen, een bal lang 

hooghouden, neusfluit spelen of iets anders gaafs, laat 

dit vandaag zien bij Kids got Talent!!! 

Vandaag mag iedereen zijn talent showen voor een 

echte jury. Dus geef je op met jouw talent. Dit kan 

alleen, maar ook met een groepje. Laat voor de 

vakantie weten op je locatie wat je wilt doen bij deze te gekke talentenjacht. 

En wie weet wordt jij de winnaar van Kids got Talent!!!! 

 

 

Vrijdag 28 februari  

Activiteit: Springparadijs of Zwemmen 

Locatie: Kindcentrum Blink & PaletKids  

Lunch: Zelfgemaakte lunch pakketten. 

 

Vandaag gaan wij lekker klimmen en klauteren, goed voor onze motoriek! 

Ben je in het bezit van je A en B zwemdiploma, dan kan je je vandaag ook 

inschrijven om lekker een dagje mee te gaan zwemmen! (geef dit wel van te voren even door bij de PM’er van 

jouw locatie) 

 

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

 

 

 


