
 

Activiteiten herfstvakantie  
Toekomst, ZiezoKids en De Wieken 

21 t/m 25 oktober '19 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers van BSO Toekomst, ZiezoKids en De Wieken, 
 
In de herfstvakantie voegen de locaties Toekomst, ZiezoKids en De Wieken samen. Via deze 
activiteitennieuwsbrief informeren wij jullie over de activiteiten die plaatsvinden in de herfstvakantie. De 
locaties zullen starten en eindigen op hun eigen locatie (met uitzondering van De Wieken, zij starten en 
eindigen bij ZiezoKids). 
 
Voor de kinderen van ZiezoKids/de Wieken is het mogelijk om te kiezen voor locatie BSO De Volkstuin 
(Schiedam – West). Ook hier kunnen de kinderen gebracht en gehaald worden. Alle twee de locaties 
organiseren andere activiteiten. Inschrijven voor deze vakantie kan bij de pedagogisch medewerkers van de 
eigen locatie. 
 
Met vriendelijke groeten,   
Toekomst, ZiezoKids en De Wieken 
 
In verband met sommige activiteiten is het handig als er een tasje met reservekleding op de locatie staat. 
Denk bijvoorbeeld aan een joggingsbroek. We gaan ook veel naar buiten dus kleding kan vies worden. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Maandag 21 oktober 2019 
Activiteit: Met de boswachter naar het Bentwoud 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    
   
Neem je laarzen mee, want wij gaan vandaag naar het 
bos! Deze dag kom je van alles te weten over de natuur, 
want we worden meegenomen door de boswachter die 
jullie er graag van alles over vertelt. We gaan met de 
bus naar het Bentwoud, waar veel bijzondere vogels, 
vlinders en planten te vinden zijn. Je kunt er lekker 
wandelen en door het hele gebied mag je van de paden 
af en lekker struinen door het bos.  
 
 
 
 
Dinsdag 22 oktober 2019 
Activiteit: Volkstuin 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    
 
 
Vandaag gaan we naar BSO de Volkstuin. Alles staat in het teken van natuur. We gaan paddenstoelen maken, 
dat kan op heel veel manieren. We gaan lekkere herfstkoekjes bakken. Ook gaan we de natuur in om hier van 
alles te zoeken, waar we bij de Volkstuin een mooi kunstwerk van kunnen maken.   
 
 
 
 
 
  



Woensdag 23 oktober 2019 
Activiteit: Molentour 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    
 
Vandaag houden we ons bezig met molens. Je weet vast dat er in Schiedam meerdere molens staan, maar ben 
je er wel eens in geweest of heeft iemand er wel eens wat meer over vertelt? 
In de ochtend maken we verschillende molens: van papier, met strijkkralen, 2D of 3D. 
In de middag krijgen we een rondleiding langs drie molens in het centrum van Schiedam. 
 
 

 

 

Donderdag 24 oktober 2019 
Activiteit: creatief/culinair dagje: mok beschilderen en een cake erin bakken 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    
 

Een mug cake; heb je daar wel eens van gehoord? 
Mug is Engels voor mok, dus een cake in een mok. 
Maar hoe dan? Daar gaan we vandaag achter 
komen! 
In de ochtend beschilderen we de mok waar je in de 
middag een cakeje in gaat bakken. 
Die kunnen we dan lekker opeten tijdens de high-tea. 
 
 
 

 
 
 
Vrijdag 25 oktober 2019 
Activiteit: Indoorpretpark Maassluis 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    
 
 
In de meivakantie zijn we er al een keer geweest en dat beviel zo 
goed, dat we deze vakantie weer gaan. Vandaag gaan we ons lekker 
uitleven in een groot springparadijs. Dus heb je nog 'jumpsokken' 
liggen, neem die dan mee!  
Hier kun je op de 2 basketbalvelden de vetste dunks maken, op het 
trampolineveld via de speciale trampolines tegen de muren op 
springen en mooie  landingen maken in de “BIG AIRBAG”. Er is ook een 
AirTrack kussen, goed voor allerlei trucjes; koprollen, radslagen, 
backflips etc. 
 
 
 


