
 

 

 

 

 

Voorjaarsvakantie bij de Volkstuin bso 

 

Maandag 27 februari: 

Vandaag gaan wij met de Stint naar het Klauterwoud in Vlaardingen. Hier kunnen wij 

klimmen en klauteren en ons lekker uitleven! 

Zodra wij terug zijn op de BSO gaan wij een tosti maken om deze daarna lekker te 

kunnen opeten.  

Ook gaan wij vandaag nog iets in en met de natuur doen. Wat dat is blijft nog even 

een verrassing! 

 

Dinsdag 28 februari: 

Vandaag gaan wij een natuur kijkdoos maken. Alle 

kinderen mogen hun eigen schoenendoos 

meenemen. De materialen die wij hiervoor gaan 

gebruiken, halen wij onder andere uit de natuur.  

Wij gaan ook wat lekkers maken voor de papa’s en 

mama’s. Zodra de kinderen worden opgehaald,  staat er voor iedereen koffie en thee 

klaar met een stukje appeltaart. 

 

Woensdag 1 maart: 

Wij gaan vandaag beginnen met een mooi huis te maken van suikerklontjes. Een 

rond huis of een vierkant huis of toch een rechthoek met een punt dak, het kan en 

mag allemaal. 

Voor de lunch hebben wij lekker een broodje visstick, zodat wij goed warm worden. 

Na de lunch gaan wij namelijk een speurtocht doen door de natuur.  

 

Donderdag 2 maart: 

Het is vandaag een gezellige drukke dag. Wij gaan eerst met zijn allem naar de 

natuurspeeltuin. Zodra wij terug zijn op de bso hebben we lekker een broodje 

hamburger met een salade die wij zelf gemaakt hebben.  

Ook is het weer tijd om te papa’s en mama’s te verwennen en daarom maken wij 

vandaag een high tea. Zo kan iedereen wat lekkers eten voordat ze naar huis gaan.  

 

Vrijdag 3 maart: 

Ook de vogels mogen we niet vergeten. Daarom maken wij vandaag vogelvoer op 

verschillende manier zodat alle vogeltjes lekker kunnen eten. 
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Wij gaan dan ook eerst op zoek met een verrekijker en een vogel boekje welke 

vogels er allemaal in de buurt zijn. 
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