
 
 
 
 
 

 
 
 
Maandag 30 april 2018 
Wat een feest de meivakantie gaat vandaag van start!  
Vandaag krijgen wij judo les in de gymzaal van school, dus trek 
sportieve kleding aan.  
De judo les word in de middag gegeven. Maar in de ochtend zijn wij al druk 
met het maken wij onze eigen gym/judo                t-shirt. Dit kan zijn met 
textielstiften of strijk emblemen. Hoe leuk is dat om een eigen 
gemaakte t-shirt te hebben voor de judo of gymlessen op school.  
 
 
Dinsdag 1 mei 
Vandaag krijgen wij een workshop van Monique. 
Dan zullen we aan de slag gaan met materialen uit de natuur. Wij zullen een 
lente boom gaan maken met takken, bloemen en insecten. Heb je nog iets 
moois uit de natuur thuis liggen en je wilt ermee knutselen, neem het dan 
vandaag mee.  
 
 
 
Woensdag 2 mei 

 
Vandaag zijn wij een dagje op dok. Wij gaan ons eigen bloempotje knutselen 
van kartonnen bekers. Die mag je zo mooi versieren als jij wilt. Je kunt er 
verschillende bloembollen in doen, want dat gaan wij zelf uitzoeken bij de 
bloemist. Wat zal dat gezellig staan! Wij zullen ook naar het sterrenbos gaan 
en daar leuke spellen doen. 
 
 

 
 
 
 



Donderdag 3 mei 
Vandaag mag de zon extra gaan schijnen want, wij gaan 
naar de speeltuin in het Beatrix park. 
Een frisse neus halen en heerlijk spelen. Er is genoeg te 
doen bij fort drakensteijn. Ook kunnen we nog een kijkje 
nemen bij de kinderboerderij. Misschien zijn er wel 
lammetjes of kuikentjes die we kunnen bewonderen. Wij 
gaan vandaag gezellig met elkaar picknicken in het park. 
 
 
Vrijdag 4 mei  
Vandaag gaan wij bowlen bij dok 99 in Vlaardingen. Heb jij dat wel 
eens gedaan? Het is soms best lastig om de kegels om te gooien. 
Voordat wij echt gaan bowlen kunnen we op dok alvast een potje 
oefenen op een mini bowling baan.  
 
 

Maandag 7 mei 
Vandaag krijgen wij bezoek van Esther. Zij zal creatief met jullie aan de 
slag gaan. Dit kan iets met techniek zijn of misschien gaan we wel met 
plastic knutselen. Wat het precies word dat houden wij nog even geheim. 
Ben jij ook zo benieuwd? 
 
 

Dinsdag 8 mei 
Vandaag gaan wij naar de bouwspeelplaats in Vlaardingen. Hier kunnen wij onze 
eigen hutten bouwen maar ook lekker spelen in de speelweide. Hoe leuk is het om 
na een paar uur te bouwen met elkaar een mooi kasteel te hebben gebouwd of 
misschien wel een auto. Op de bso gaan wij creatief verder. Dan maken wij onze 
eigen bouw creaties met rietjes of saté stokjes. Dit bouwwerk zal natuurlijk super 
cool staan op je eigen kamer. 
 
 
 

Woensdag 9 mei 
Vandaag brengen wij een bezoekje aan de recreatie boerderij in 
Barendrecht. Hier kunnen wij allerlei jonge dieren aaien. Misschien 
kan de boer wel onze hulp gebruiken? 
 
 

Donderdag 10 mei hemelvaart 
Vandaag zijn wij gesloten. 
 
 

Vrijdag 11 mei 2018 
De allerlaatste dag van de mei vakantie. Dat sluiten wij natuurlijk erg 
leuk af. Wij gaan spelen bij de beestenboel in Vlaardingen. Durf jij ook 
overal door heen te klimmen? Of maak jij een mega toren met de 
grote lego blokken? Wij eten onze lunch bij de beestenboel.  


