
Sport en spel

Beste ouder(s)/verzorgers,

Deze vakantie nemen wij jullie mee in de wereld van sport en spel. Naast dat het sporten heel gezond, wordt het door de spellen ook
nog eens extra leuk. Het wordt dus een sportief programma, zijn jullie er klaar voor? U kunt uw kind(eren) inschrijven via uw digitale
omgeving.

De locatie(s) waar het gaat plaatsvinden zijn:

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

- Hoeksteenkids (Baarnhoeve 2, Vlaardingen)

- De Volkstuin (Schiedamsedijk 9, Schiedam) Heeft een eigen activiteitenprogramma

Met vrolijke en sportieve groetjes,

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. 

Maandag 26 april
Vandaag eten we een broodje bal.

Bal is vrij
Ben jij een uitstekende tikker? Laat maar zien in dit grappige ballentikspel.

 

HoeksteenKids
26 april t/m 07 mei



Wie scoort is keep
De bal zo lang mogelijk uit de goal houden, dat doet een keeper. Maar je moet eerst scoren om te keepen. Speel je mee?

Zevensprong
Hoe behendig ben jij met een tennisbal?

Dinsdag 27 april
Koningsdag
Vandaag zijn wij gesloten wegens koningsdag we zien jullie graag morgen weer!

Woensdag 28 april
Vandaag eten we zelfgemaakte broodjes gezond.

Stressballen
Ken je stressballen? Je kunt er in knijpen en het voelt lekker zacht. Als je stress hebt werkt het rustgevend. Doe je mee?

Jungle yoga
Beweeg je zo soepel als een panter en sluip als een tijger en ontdek dat in heel veel yogahoudingen dieren te herkennen
zijn!

Zentangle regenboog
Zentangle wordt wereldwijd beoefend door talloze mensen in meer dan 30 landen. Een Zentangle is een abstracte tekening
die bestaat uit herhaalde patronen. Heerlijk ontspannend en leuk om te maken!

Donderdag 29 april
Vandaag eten we gezonde wraps.

Zeskamp
Ga de strijd met elkaar aan tijdens de zes spellen. Komt jouw team er als winnaar uit?

Vrijdag 30 april
Vandaag gaan we picknicken.
Vandaag eten we brood.

Plaswijckpark!
Mocht Plaswijckpark vanwege de COVID-19 maatregelen nog gesloten zijn, hebben wij hieronder een alternatief
programma bedacht.
Zie het alternatieve programma hieronder!

Huisnummer bingo
We spelen het spel bingo, maar dan anders! We gaan buiten op zoek naar huisnummers en strepen dit af op onze
bingokaart.
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Raad het geluid
Dit wordt spannend... We horen allerlei verschillende geluiden. Maar we zien niets! Raad jij wat het geluid is?

Autosjoelen
Sjoelen met stenen ken je vast wel. Maar wij hebben een variatie bedacht. We maken eerst een paar garageboxen
waarmee je punten kunt scoren. En dan...? Wie rijdt de meeste punten bij elkaar?

Maandag 3 mei
Vandaag eten we zelfgemaakte soep.

Zeskamp
Ga de strijd met elkaar aan tijdens de zes spellen. Komt jouw team er als winnaar uit?

Dinsdag 4 mei
Vandaag eten we macaroni.

Ballontennis
Bij een feestje horen natuurlijk ballonnen! Je kunt dit ballonnenspel binnen of buiten spelen (als er niet te veel wind
staat) en je hebt er enorm veel lol mee!

Naar de speeltuin!

Levend kwartet
Ken je het kaartspelletje kwartet al? Wij gaan dit spelletje op een andere manier spelen. Er komen namelijk geen kaarten
aan te pas!

Woensdag 5 mei
Vandaag eten we heerlijke ovenfrietjes met kipnuggets.

Naar het strand
Op zoek naar materialen die we kunnen gebruiken voor ons schilderij. Denk hierbij aan schelpen, zand etc.

Zon-zee-zand schilderij
Doe jij mee? We maken de zee! Met verschillende materialen gaan we een strandschilderij maken.

Zandkoekjes maken
Heerlijke koekjes bakken na de strandwandeling.

Donderdag 6 mei
Vandaag eten we zelfgemaakte nasi.
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Atletiek Meerkamp
Als meerkamp-atleet moet je van alles kunnen. Wij leren eerst wat meerkamp is en doen vervolgens de vijf onderdelen van de
meerkamp. Moeilijk hoor!

Doe het zelf ringwerpen.
Maak je eigen spel. Hiervoor heb je nodig een grote lege keukenrol, verf en papieren bordjes.

Fruitpong
Lukt het jou om het fruit in de bekertjes te mikken?

Vrijdag 7 mei
Vandaag eten we po�ertjes.

Lekker Limbo dansen
Lekker dansen op swingende Zuid-Amerikaanse of Spaanse muziek. Wat een feest! We gaan Limbo dansen! Lukt het
jou om onder de stok door te komen, zonder deze aan te raken? Plezier verzekerd!

TikTok moves
Gebruik jij de app TikTok? Of zie jij wel eens �lmpjes voorbijkomen waarin er vrolijk gedanst wordt? Wij gaan deze
to�e moves eens proberen onder de knie te krijgen. Dans je mee?

TikTok bingo
Welke TikTok-hit hoor je? En staat deze op je bingokaart? Kruis het dan af! Wie heeft als eerste de kaart vol?
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