
Meivakantie 2017   1e week 

Maandag 24 april  

Het is lente! En in de lente worden er jonge dieren geboren. Vandaag gaan we ze 

met de jongste kinderen bekijken! In de ochtend  gaan we met de kinderen van 4 

tot 6 naar de kinderboerderij de Bokkensprong.  

‘ s Middags gaan we een speurtocht doen, 

we moeten op zoek naar de kip en het ei! 

Helpen jullie mee zoeken? 

Met de oudere kinderen (vanaf 7 jaar) gaan 

we in de ochtend vliegers maken en ’s 

middags naar het strand om te kijken hoe 

hoog ze kunnen vliegen. We eten vandaag 

brood met ei. Lust jij hem liever gebakken of 

gekookt? 

 

Dinsdag 25 april  

 

Vandaag gaan wij een heerlijk modderdagje 

tegemoet in de Speeldernis in Rotterdam. 

Dammen maken in het water, hutten bouwen, 

met je kaplaarzen door het water rennen en 

misschien geef je jezelf wel een natuurlijk 

moddermaskertje. We vertrekken in de 

ochtend met de busjes, wanneer iedereen op 

dok is, eten er als lunch een boterham en zijn 

rond een uur of 15:30/16:00 weer op dok.  

 

Let Op! De Speeldernis is echt een plek waar je 

lekker vies en nat mag worden, dus zorg ervoor dat je schone kleren in je tas 

meeneemt en niet je mooie, nieuwe schoenen aantrekt.  

 

Woensdag 26 april 

 

Het is bijna Koningsdag, en vandaag vieren we 

dat alvast een beetje met elkaar. 

Kom gezellig in je oranje of rood-wit-blauwe outfit 

want we gaan allerlei leuke spelletjes doen. We 

beginnen met Bingo! Waar we leuke prijsjes 

kunnen winnen en wie kent het spel “Ik hou van 

Holland”?  

We gaan na de lunch allerlei oud Hollandse 

spelletjes doen, zoals: Koekhappen, sjoelen, 

spijkerpoepen, zaklopen, blikgooien en eierlopen.  

 

Als lunch eten we vandaag oerhollandse poffertjes! 



 

Donderdag 27 april 

 

Koningsdag! Dok is gesloten! We wensen alle kinderen en ouders een prettige 

dag! 

 
 

 

Vrijdag 28 april  

Vandaag gaan jullie een eigen lente moestuintje 

maken . Niks is leuker om je eigen moestuintje te 

kweken. De zintuigen worden geprikkeld en kinderen 

zien met eigen ogen hoe de natuur te werkt gaat! We 

maken een DOK-tuintje die we 

een mooi plekje in de zon geven 

op de binnenplaats. We kunnen 

sla, wortelen, tomaatjes, boontjes 

en radijs  kweken! Ook mogen 

jullie een eigen bloempotje 

verven, deze vullen met aarde en vervolgens doen we er 

bloemzaadjes in. 

We eten vandaag boterhammetjes welke je kunt beleggen met 

bijvoorbeeld kaas en komkommer, of met tomaatjes…..jammie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meivakantie 2017 2e week 

Maandag 1 mei 

Het is ook wel eens lekker om gewoon te relaxen op de bso.  

Vandaag gaan we ’s ochtends even bewegen, dit doen we in het 

sterrenbos of, bij slecht weer, in de gymzaal van de Jozefschool.  

Daarna moeten we aan de slag voor de lunch, want we gaan 

uitgebreid eten met zelfgemaakte fruitspiesjes, sandwiches, 

gezonde wraps en een heerlijk fruitig toetje.  

In de middag komen er een paar hele lieve kuikentjes op bezoek, 

die wij eten mogen geven en natuurlijk even lekker kunnen 

knuffelen. 

 

Dinsdag 2 mei 

Vandaag gaan we de hele dag op visite bij de 

Maastuinkids. 

We worden ‘s ochtends opgehaald met de stint en 

gaan dan eerst lekker in de grote speeltuin bij deze 

BSO spelen.  

Vandaag eten we een gezonde lunch, heb jij wel 

eens fruit op je boterham gegeten?  

 

’s Middags delen we de groep in twee groepen, een groep met kleuters en een 

groep met kinderen die 6+ zijn. We doen met beide groepen een (andere) 

spannende speurtocht, waarbij we uiteindelijk proberen om een schat te vinden! 

Daarna gaan wij weer richting dok, wij hopen om een uur of half 5 terug te zijn op de 

bso.  

 

Woensdag 3 mei  

Wat het weer vandaag doet, dat weten we nog niet, 

maar wij gaan toch lekker naar het strand. 

Met het Komkids busje rijden we ’ s morgens naar het 

strand van Hoek van Holland. Daar zullen we een 

strandwandeling maken, over de pier lopen en misschien 

wel met onze voetjes in de zee! Wanneer het kouder weer 

is kunnen we met onze kaplaarzen de zee in! We gaan 

kijken welke vogels er vliegen en lekker een visje eten! 

Ook gaan we opzoek naar  hele mooie schelpen en gaan 

daar een mooi strandschilderij van maken als we terug zijn 

op dok. 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 4 mei  

Vandaag hopen we op lekker weer, want we gaan de 

hele dag naar het Prinses Beatrixpark.  

Als alle kinderen op dok zijn, vertrekken we met het busje 

en bezoeken we eerst de kinderboerderij. 

Daarna picknicken we gezellig  in het gras bij Fort 

Drakensteijn. De hele middag kunnen we lekker spelen in 

de speeltuin met de waterpompen, zandtafels, 

schommelen op grote banden en in de draaimolen!  

We zorgen ervoor dat we rond 16:00 weer op de bso zijn. 

 

Vrijdag 5 mei  

 

Thema Techniek 

Heb jij wel eens zelf chips gemaakt? Weet jij hoe je 

een dijk maakt om stromend water tegen te houden? 

Of hoe je ‘ouderwets’ foto’s ontwikkeld?  

We sluiten de meivakantie af in de Ontdekhoek in 

Rotterdam, waar je heel veel dingen uit mag 

proberen, die je anders zijn dan anders! 

We brengen de hele ochtend door in deze werkplaats 

en gaan vervolgens terug naar dok. 

 

Hier gaan wij nog even door met techniek, want na de lunch gaan we onze eigen 

robotten bouwen van kosteloos materiaal. 

We eten vandaag brood met tomatensoep. 

 
 
 
 
 
 


