
 

 

  

Laat die hersens maar kraken ... De koning en koningin, paarden, lopers en 
torens. Wit en zwart gaan de strijd met elkaar aan. Wie bedenkt een meesterzet en 
zet de ander als eerste schaakmat? We doen mee aan een Kern breed 
schaaktoernooi op de locatie IKC de Piramide.  
 

Vandaag zijn wij de helden, niemand zal ons nog vergeten! Ga jij de strijd met ons 
aan? Vandaag gaan er records verbroken worden. We willen graag in het kinder 
book of records komen en hebben jou daarbij nodig! We hebben een super leuke 
sport en spel dag in Rokkeveen. 
 

Vandaag is het tweede paasdag en zijn alle locaties gesloten. 
 

Fijne paasdagen! 
 
 

Een held of een schurk, wat spreekt jou het meest aan? Vandaag kun je jezelf 
omtoveren tot één van deze figuren en zullen we je ook vastleggen in je nieuwe 
outfit en gedaante. Bedenk alvast een stoere pose voor jouw foto. Welke 
superkrachten moet een echte held of schurk nou precies hebben volgens jou? 
 

Handjes uit de mouwen, kommen en pannen in de aanslag. We gaan 
vliegensvlug deze taak volbrengen. We hebben wat super duper spectaculaire 
recepten voor jullie gevonden, die hopelijk de trek van de helden en schurken 
zullen stillen. Al die heldendaden en boevenstreken maken vast hongerig.   
Kom maar op met dat krachtvoer! 
 

Maandag 22 april 
 

Dinsdag 23 april 
 

Woensdag 24 april 
 

Donderdag 25 april 
 

Vrijdag 26 april 
 



 

  

Niet alle missies verlopen soepel en gemakkelijk, soms moeten we rennen, 
vliegen, klimmen of…. speuren! Superhelden, helpen jullie ons vandaag?  
Een aantal schurken en helden zijn in ons Stadshart geland en denken  
dat ze onvindbaar zijn. Wedden dat we ze allemaal gaan vinden? 
 

Welke held of schurk is jouw favoriet? Je mag vandaag verkleed komen naar de 
BSO als jouw superheld of als de schurk. Neem ook een leuk idee mee voor de 
activiteit van vandaag. Jullie mogen deze samen bedenken, superhelden zijn de 
baas vandaag. 
 

Soms moet je samenwerken om je doel te bereiken. In een puzzelkamer moet je 
met elkaar spannende puzzels oplossen om uit de kamer te ‘ontsnappen’.  
Op de BSO is vandaag ook een echte puzzel- en ontsnapkamer ingericht, die we 
samen gaan ontdekken. Eén en al spanning en sensatie ... 
 

Hiep hiep hoera, al 50 jaar gezelligheid en elke dag een belevenis bij Kern 
Kinderopvang. Je hebt het vast niet gemist. Vandaag gaan we met elkaar deze  
gelegenheid kleurrijk afsluiten. Dit doen we met alle kinderen van de locaties van 
Kern Kinderopvang ergens in het Westerpark.  
 

Vandaag toveren we een superspannende bioscoop op de BSO (Kiwinest). Een 
groot scherm, goed geluid, leuke film en plof maar neer. We creëren wat relaxte 
plekjes in het lokaal om lekker te ‘bioscoop’ hangen. Uiteraard zal een helden 
en/of schurken film vandaag niet ontbreken. 
 

Maandag 29 april 
 

Dinsdag 30 april 
 

Woensdag 1 mei 
 

Donderdag 2 mei 
 

Vrijdag 3 mei 
 



Bij uitstapje en calamiteiten zijn wij te bereiken op: 
 
06 53 75 81 96 (IKC de Edelsteen) 
 
06 20 95 04 65 (Het Kiwinest) 
 
06 51 21 46 70 (Het Houtsnipnest) 
 
 
 

 

    

Om de vakantie te laten slagen hebben wij jullie hulp nodig. Daarom hebben we 
enkele ‘spelregels’ opgesteld: 
 

 De kinderen dienen voor 9.00 uur aanwezig te zijn zodat we op tijd weg 
kunnen naar een uitstapje of activiteit. 

 Mocht u hier van af willen wijken dan graag even contact opnemen met de 
pedagogisch medewerkers. 

 Indien uw kind onverhoopt niet komt dan graag even afbellen voor 9.00 
uur ‘s morgens.  

 Houdt u er rekening mee dat kinderen graag buiten spelen, ongeacht of 
het regent. Pas de kleding van de kinderen daarop aan. 

 Kinderen hoeven geen eten en/of drinken van thuis mee te nemen. Kern 
Kinderopvang Zoetermeer zorgt hiervoor. 

 Graag de kinderen een rugzak meegeven zodat zij hun eigen spulletjes 
kunnen meenemen. 

 De pedagogisch medewerkers hebben ingeval van nood een mobiele 
telefoon bij zich. Dit nummer staat bij de informatie  
van de locatie. 

 
 
 


