
 

Activiteiten kerstvakantie  
ZiezoKids en De Wieken 

24 december '18 t/m 04 januari '19 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers van ZiezoKids en De wieken, 
 
In de kerstvakantie voegen de locaties ZiezoKids en De Wieken samen. Via deze 
activiteitennieuwsbrief informeren wij jullie over de activiteiten die plaatsvinden in de kerstvakantie bij 
ZiezoKids.  
 
Naast ZiezoKids is het ook 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,   
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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Activiteiten kerstvakantie ZiezoKids 
 

Week 1 

Maandag 24 december 2018   
Activiteit: Spelletjesdag 

Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    

Vandaag blijven we op locatie om spelletjes te spelen en daarna een eigen bioscoop te 
maken. Heb je een leuk spelletje, mooie film en wil je deze meenemen? Vraag even aan je 
ouders of het mag! 
 

 
 

 
Dinsdag 25 december 2018  
& Woensdag 26 december 2018 

Wij zijn gesloten  
Het is eerste en tweede kerstdag    
 
 
 
 



Donderdag 27 december 2018  
Activiteit:  
Tijd activiteiten: 10:00 uur -16:00 uur 
 
Na 2 kerstdagen hebben we vandaag een creatieve dag. Er zullen 
verschillende materialen aangeboden gaan worden waarmee hun eigen 
creaties gemaakt kunnen worden. Hoe deze dag er precies eruit komt te 
zien blijft nog even een verrassing.  
 
 

Vrijdag 28 december 2018 
Activiteit: Bowlen 

Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur   
 

 

Wie gooit er de meeste strikes 
en behaald de meeste 
punten?   
Vandaag gaan wij er achter komen met de kinderen! Wij gaan 
gezellig met zijn allen bowlen bij Dok 99 in Vlaardingen.  
Om er een avontuur van te maken, gaan wij niet met een busje 
maar met het OV. Dus heb je een ov kaart en kunnen we die 
gebruiken, neem het dan mee!  
 

 
 

Week 2 

Maandag 31 december 2018   
Activiteit:  
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    
  
 
Altijd al eens als piet piraat, skelet of als aardbei willen 
komen en tegelijkertijd je dans moves laten zien aan 
iedereen? Dan is vandaag je kans! Vandaag mag je 
verkleed naar de BSO komen en zullen wij het jaar 
feestend afsluiten! 
 
 

Dinsdag 01 januari 2019 

Vandaag zijn wij gesloten   
Het is nieuwjaarsdag    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 02 januari 2019 



Activiteit: GESLOTEN 

 

Vandaag zijn wij gesloten omdat er geen kinderen zijn.  
Er kan opvang afgenomen worden bij BSO Volkstuin en BSO Toekomst. 
 
 

Donderdag 03 januari 2019 

Activiteit:  
Tijd activiteiten: 10:00 uur -16:00 uur 
 
Vandaag hebben we een dag waarbij er allerlei verschillende 
activiteiten gedaan worden op creatief gebied. Er zullen 
verschillende materialen neergezet worden waarbij het creatieve 
brein aan het werk wordt gezet.  
 
Wat er allemaal gedaan wordt, blijft nog even een verrassing! 
 

Vrijdag 04 januari 2019 
Activiteit: High Tea 

Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur   
 
 

Vandaag is het alweer de laatste dag van de 
vakantie. Om deze gezellig af te sluiten met elkaar 
zullen er door de kinderen verschillende soorten 
hapjes gemaakt worden om ze daarna op te 
peuzelen.  
 
Welke lekkere creaties worden er allemaal 
bedacht? 

 


