
Meivakantie   

DOK – Willibrordus - MaastuinKids 
 

 
Week 1 
 
Maandag 22 april 
Fijne Pasen!  
DOK, Willibrordus en Maastuinkids zijn vandaag dicht  

 
Dinsdag 23 april  
8+ 
Vandaag gaan de 8+ kinderen klimmen in Outdoor Valley. De instructeur geeft jullie 
technische aanwijzingen en leert je hoe je het makkelijkst de wand beklimt. Jullie zullen 
ervan versteld staan hoe snel jullie je eigen grenzen verleggen. 
 
4 t/m 7 jaar  
De 4 t/m 7-jarigen gaan een dagje naar de Maastuinkids dat is altijd leuk! 
We gaan in de ochtend lopen naar deze natuur BSO, en aan het einde van de dag weer 
terug naar Dok. We gaan een portret maken van je gezicht en die je daarna mooi kunt 
inkleuren. 
Maastuinkids staat natuurlijk ook garant voor heerlijk buiten ravotten. Trek kleding aan wat 
vies mag worden!  
 

 
Woensdag 24 april blijven alle kinderen gezellig op DOK 
Vandaag staat in het teken van Teambuilding! Hierbij staat 
centraal dat we goed naar elkaar gaan luisteren, gaan 
samenwerken en geduld hebben met elkaar. De spellen die 
we gaan doen zijn; ‘hoepelspel’, ‘hoogste toren’, 'do not wake 
the dragon' en 'bouw een brug'.    
 

 
Donderdag 25 april 
7+ 
De 7 + kinderen gaan vandaag op het schoolplein spelen. Ze mogen hun skeelers, step of 
waveboard meenemen. 
 
4 t/m 6 jaar 
Vandaag gaan de 4 t/m 6 jaar naar 'plays2be' in Rotterdam. Hier kunnen wij ons goed 
uitleven. We gaan lekker springen op het springkussen, spelen in de ballenbak, klimmen en 
klauteren en glijden. Wij zorgen ervoor dat we rond 16.00 terug zijn op de BSO. 
 

 
 
Vrijdag 26 april blijven alle kinderen gezellig op DOK                                                            
Hoeraaaaaa! Morgen is Koningsdag, en vandaag vieren we 
dat alvast een beetje met elkaar. Kom gezellig in je oranje of 
rood-wit-blauwe outfit want we gaan er een leuke sport- en 
speldag van maken. We gaan oudhollandse spelletjes 
spelen, maar ook andere spelletjes zoals memory, kwartet 
en een teamspel zoals ik hou van Holland.  
  
 

Opgeven voor de vakantieopvang kan t/m maandag 15 april 18:30 uur 



Week 2  
 
Maandag 29 april                                                       7+                                                                      
Vandaag gaan 7+ kids naar 'plays2be' in Rotterdam. Hier kunnen 
wij ons goed uitleven. We gaan lekker springen op het 
springkussen, spelen in de ballenbak, klimmen en klauteren en 
glijden. Daarnaast gaan we ook naar de escaperoom. Wij zorgen 
ervoor dat we rond 16.00 terug zijn op de BSO. 
 
4 t/m 6jaar  
De 4 t/m 6-jarige kids gaan vandaag op het schoolplein spelen. Ze 
mogen hun skeelers, step of waveboard meenemen. 

 

 
Dinsdag 30 april 
7+ 
De 7+ kids gaan vandaag een dagje naar de Maastuinkids. We gaan er lopend naartoe en 
aan het einde van de dag weer terug naar Dok. We gaan een kunstwerk maken van 
ballonnen-verf-spetters. We gaan de ballonnen verven en die laten knallen zodat de verf op 
het vel komt. Trek kleding aan wat vies mag worden, want we kunnen tijdens het verven en 
spelen ook vies worden. 
 
 4 t/m6 jaar 
Vandaag gaan de 4 t/m 6-jarigen met de tram naar de Weena speeltuin. Ze kunnen daar 
heerlijk klimmen en klauteren, rennen en vliegen. Bij lekker weer picknicken we in de 
speeltuin. Is het niet heel warm, dan lunchen we gewoon op Dok. 
 

 
Woensdag 1 mei blijven alle kinderen gezellig op DOK. 
Vandaag gaan we een speurtocht doen waarbij we uiteindelijk 
kijken welke groep het het eerst lukt om de schat te vinden! 
Daarna gaan wij weer richting Dok, wij zijn om een uur of half 
5 terug op de BSO. 
 
 

 

 
Donderdag 2 mei blijven alle kinderen gezellig op DOK. 
Vandaag zijn we met z’n allen op Dok. Omdat het volgende week zondag Moederdag is 
gaan wij vandaag alvast een cadeautje maken voor alle moeders maar natuurlijk mag je ook 
iets voor iemand anders maken.           
 

 
Vrijdag 3 mei: 
Om de vakantie leuk af te sluiten gaan we naar de 
bioscoop. Naar welke film we gaan blijft nog even een 
verrassing.... 
 

Opgeven voor de vakantieopvang kan tot en 
met maandag 15 april 18:30 uur  


