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30 april t/m 11 mei 2018 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste ouders/verzorgers van ZiezoKids en Tjasker, 
 
In de meivakantie voegen de locaties ZiezoKids en Tjasker samen. Via deze activiteitennieuwsbrief 
informeren wij jullie over de activiteiten die plaatsvinden in de meivakantie bij ZiezoKids.  
 
Naast ZiezoKids is het ook mogelijk om te kiezen voor locatie Kindcentrum Blink (Schiedam -  
Nieuwland) of BSO De Volkstuin (Schiedam – West). Ook hier kunnen de kinderen gebracht en 
gehaald worden. Alle drie de locaties organiseren andere activiteiten. Inschrijven voor deze vakantie 
kan bij de pedagogisch medewerkers van de eigen locatie. 
 
Met vriendelijke groeten,   
ZiezoKids en Tjasker 
 
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 meivakantie ZiezoKids 
Week 1 

 
Maandag 30 april 2018   
Activiteit: Sterrenbos en Science Centre 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur    
   
4-7 jarige: 
Op de eerste dag van de vakantie zullen wij naar de natuurspeeltuin in het sterrenbos gaan. Ons 
lekker uitleven, plezier maken en genieten van de natuur. Want wat is leuker als afsluiter een 
gezellige picknick met zijn allen. 
 
8-13 jarige:  

Voor de buitenwereld is het soms een raadsel wat er bij een 
technische universiteit gebeurt. Wat zijn die ingewikkelde 
onderzoeksprojecten? Het Science Centre Delft geeft het 
publiek een kijkje in de keuken van de TU Delft en maakt 
inzichtelijk waar onderzoekers en studenten op de TU Delft zich 
dagelijks mee bezig houden. Wat ga je doen als je hier komt 
studeren? Welk onderzoek wordt er gedaan en wat merk je 
daarvan in de maatschappij? 
 
 

 
Dinsdag 1 mei 
Activiteit: Proefjes 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur   

   
Altijd al willen weten wat er gebeurd als je zout bij haargel doet, of wat er 
gebeurt met water en rozijnen? Deze dag gaan we verschillende proefjes 
doen met water, licht en al je zintuigen.  
 
 



 
Woensdag 2 mei 
Activiteit: Spelletjesdag  
Tijd activiteiten: 10:00 uur -16:00 uur 
 
Vandaag gaan we met z’n allen naar de Spelletjesfabriek.  
Hier gaan we allerlei spelletjes spelen voor jong en oud.  
Niet alleen de spelletjes van nu, maar ook de spelletjes van 
vroeger. Denk maar aan een gezelschapsspel, maar ook aan een 
grote flipperkast. Heb je thuis een leuk spelletje, neem hem dan 
gerust mee om op de BSO te spelen! 
 
 
Donderdag 3 mei   
Activiteit: Creatieve dag 
Tijd activiteiten: 10:00 uur -16:00 uur  

 
Voor vandaag staan er allemaal creatieve activiteiten op het 
programma. Zo gaan de kinderen aan de slag met verschillende 
materialen. Denk maar aan papier, rietjes, dopjes, plastic en 
nog veel meer!  
 
  

 
Vrijdag 4 mei 
Activiteit: Bouwspeelplaats 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur   
   
Op de laatste dag van de week zullen wij de handen uit de mouwen 
steken. Gewapend met hamers, spijkers en houten pallets kiezen de 
kinderen een plekje op het grote terrein en timmeren de meest creatieve 
hutten, forten en kastelen in elkaar. Naast het bouwen is er een 
crossbaantje aanwezig, staat de trampoline klaar, kan er met warm weer 
gezwommen worden en mag er gefietst worden met de waterfietsen 
 
 

Week 2 
 
Maandag 7 mei   
Activiteit: Zwemmen en bowlen 
Tijd activiteiten:  10.00 uur – 16.00 uur    
   
Heerlijk na het weekend gaan we vandaag actief aan de slag, namelijk zwemmen en bowlen.  
Diegene met 2 zwemdiploma’s kunnen mee gaan zwemmen in zwembad Groenoord. Wie kan er het 
beste bommetjes maken in het zwembad? 
 
De kinderen die voor bowlen kiezen gaan dit doen bij Bowlingcentrum De Walvis. Wie kan er de 
meeste strikes gooien? 
  
  



Dinsdag 8 mei 
Activiteit: Creatieve dag 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur   
 
Voor vandaag staan er allemaal creatieve activiteiten op het programma. 
Zo gaan de kinderen aan de slag met verschillende materialen. Denk 
maar aan papier, rietjes, dopjes, plastic en nog veel meer! 
 
 
Woensdag 9 mei 
Activiteit: Proefjes 
Tijd activiteiten: 10:00 uur -16:00 uur 

 
Altijd al willen weten wat er gebeurd als je zout bij haargel doet, of 
wat er gebeurt met water en rozijnen? Deze dag gaan we 
verschillende proefjes doen met water, licht en al je zintuigen. 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 10 mei   
Activiteit: Gesloten 
Vandaag zijn wij gesloten i.v.m Hemelvaartsdag 
 
 
Vrijdag 11 mei 
Activiteit: Sterrenbos 
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur   
Op de laatste dag van de vakantie zullen wij naar de 
natuurspeeltuin in het sterrenbos gaan. Ons lekker uitleven, 
plezier maken en als afsluiter een gezellige picknick met zijn 
allen. 
 


