
Kerstvakantie

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 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.

 

PaletKids
21 december t/m 01 januari



Maandag 21 December
Broodje knakworst

Kerstsokken: pimp je sok
Foute Kersttruien zijn geweest; het is tijd voor de Kerstsok! Pimp je sok tot een echte Kerstsok en steel de show op het
Kerstsokkenbal!

Kerstboomhangers met een vleugje natuur
Om het nóg gezelliger te maken tijdens Kerst maken we onze eigen kerstboomhangers. Het enige wat we hiervoor nodig
hebben zijn takjes, touw en wat versieringen! Doe je mee?

Kerstsokkenbal
We gaan rocken op onze sokken! Voetjes van de vloer en haal je Kerstsokken van stal: het is tijd voor het knotsgekke
Kerstsokkenbal!
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Dinsdag 22 December
Eigen lunch

PLASWIJCKPARK

Kerstkristallen proefje
Heb je die lekkere kerststokjes wel eens gezien? Vaak hangen ze in de kerstboom, of gewoon gezellig ergens in huis. Wij
gaan deze namaken en doen hier een gaaf proefje mee! We laten hier namelijk kristallen op groeien. Doe je mee?

Kerstmuziek bingotime! (bingokaarten aanpasen)
Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen die voorbij komen worden platen gedraaid! De
spanning van de traditionele bingo, maar dan met muziek! Weet jij de artiest en de titel van het nummer dat voorbij komt?

Woensdag 23 December
Gezonde tosti

Gezonde Kerstpopcorn
Popcorn ongezond? Nee hoor! We maken zelf erg lekkere popcorn en die er ook nog eens gezellig uitziet. We gebruiken
gezonde ingrediënten in kerstkleuren. Smullen!

Sneeuwpop bowlen
Bowlen met sneeuwpoppen! Hoeveel krijg jij er om?

Kerst photobooth
Wil je op Rudolph het rendier lijken? Of heb je liever kerstballen voor je ogen? Kies je eigen props bij deze leuke Kerst
photobooth!

Donderdag 24 December
Zelfgemaakte soep

Escaperoom: De geheime kamer van de stoute kerstelf
Hé-hé-hé, Ho-HoHo! Deze stoute kerstelf steelt zomaar een cadeau! We gaan op zoek naar de geheime kamer en proberen
het magische kistje van de elf te openen! Hopelijk lukt het ons op tijd...

Winterdans
Het is winter en dan is er buiten van alles aan de hand. Denk aan dwarrelende sneeuwvlokjes, rollende sneeuwballen en
glijdende schaatsen. Wij gaan proberen om dit allemaal na te doen. Samen maken we van al deze bewegingen een vrolijke
winterdans.

Sneeuwbol met winterlandschap
We maken zelf een sneeuwbol. Eentje die je moet schudden en waar dan de sneeuw naar beneden komt vallen. Binnenin
maken we een winterlandschap. Schudden maar!

Vrijdag 25 December
GESLOTEN
Vandaag zijn we gesloten vanwege 1e kerstdag. Wij wensen iedereen een �jne kerst!
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Maandag 28 December
Eigen lunch

BEESTENBOEL

Kei-lekkere kindercocktail
Vind jij ze er ook zo lekker uitzien, die mooie cocktails? Normaal gesproken zijn cocktails voor grote mensen.. Maar deze
niet! Wij maken deze lekkere drankjes met verschillende ingrediënten zoals cranberry- en granaatappelsap. Proost!

Vuurwerk sportspektakel
Pats, boem, knal! Welkom op ons vuurwerkfestival! Speel de 8 sportieve spellen van de afsteekkaart en verdien je
Vuurwerk-Verklaring

Dinsdag 29 December
Broodje gezond

Knallende kurken
Met kurken maken we de leukste �guurtjes. Welke wil jij maken? Een leuke sneeuwpop, een lief kerstkaboutertje of een
gaaf rendier? We maken er een touwtje aan, zodat we ze op kunnen hangen!

SPEKtaculair Nieuwjaar
Ook leuk voor thuis, we maken vuurpijlen van spekjes. Heel simpel en heel leuk!

Vuurwerktikkertje
Iets met een lont, een pijl en aftikken....We leggen het wel uit! Kom gewoon meedoen en dan knallen we samen het jaar uit!

Woensdag 30 December
DAGJE NAAR DE VOLKSTUIN

Vuurwerk sportspektakel
Pats, boem, knal! Welkom op ons vuurwerkfestival! Speel de 8 sportieve spellen van de afsteekkaart en verdien je
Vuurwerk-Verklaring

Vuurwerk portret
Een echt kunstwerk gaan we maken. Eerst moet je op de foto. Dan knippen we de foto zo precies mogelijk uit en boven
jouw hoofd maak je zelf en spetterend vuurwerk. Heel gaaf!

Wensenritueel
We wensen elkaar een gelukkig nieuw jaar met oud en nieuw. Maar eigenlijk kun je iedere dag elkaar het beste wensen,
toch? Welke wensen zouden mensen kunnen hebben? En kunnen we samen wensen dat dit uitkomt?

Toveren met kleuren en zout
Met wat spullen die bijna iedereen wel thuis heeft gaan we de magische creaties maken. Ben jij ook nieuwsgierig wat je met
zout, lijm en verf kunt maken? Doe mee!
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Donderdag 31 December
Pizza maken met kinderchampagne

Sneeuwbalschieter
Sneeuwballen gooien was nog nooit zo leuk! We gaan ze namelijk lanceren met een zelfgemaakte katapult...! Hoe ver kun jij
jouw sneeuwballen wegschieten?!

De sneeuwpop zegt...
De sneeuwpop zegt..... Jingle bells! Aan jou de taak om te proberen zo snel mogelijk "tinge-linge-ling" te roepen! Wie is de
laatste? Hij of zij is af..!

Elfensnot in een potje
Iel! Dat ziet er vies uit! Het lijkt wel snot... Dat is het ook..! We maken zelf elfensnot en stoppen het in een potje. Op deze
manier kun je er nog vaak mee spelen.

Vrijdag 1 Januari 2021
GESLOTEN
Vandaag zijn we gesloten vanwege nieuwjaarsdag. Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar!
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