
 
Herfstvakantie  

DOK – DOKWRK – WILLIBRORDUS - MAASTUINKIDS 
 

LET OP: Opgeven kan tot en met maandag 14 oktober 18:30 uur. 
Daarna gaan wij de uitstapjes reserveren en de roosters maken.   

 
Maandag 21 oktober 
___________________________________________________ 
4 tot en met 6 jaar 
Vandaag beginnen we de week sportief! 
Double sports komt langs om een superleuke sportworkshop te geven.  
Trek dus kleding aan waarin je goed kunt bewegen. 
Op de bso maken we zelf gezonde fruitsmoothies, hmm! 
 

7+ 
De grotere kinderen hebben vandaag een dagje MaastuinKids. We 
gaan hier lopend naartoe, dus kijk goed naar het weerbericht! 
Kaplaarzen zijn niet overbodig. 
Hier gaan wij onze eigen pompoenen uithollen, die mogen mee naar 
huis om voor Halloween neer te zetten!  
 
 
 

Dinsdag 22 oktober____________________________________________________ 
4 tot en met 6 jaar 
Vandaag trekken we er op uit naar het Crazy 
Springparadijs in de Magriethal. 
Trek hiervoor makkelijke kleding aan, want we gaan 
springen, klimmen, klauteren en glijden. 
We eten onze boterhammen lekker daar, en zijn in de 
middag weer op tijd terug op dok. 
 

7+ 
Trek kleding aan waarin je goed kunt bewegen, want vandaag komt double 
sports langs om een superleuke en sportieve workshop te geven. Welke sport 
we gaan doen, is nog even een verassing! 
Op de bso maken we zelf gezonde fruitsmoothies én bakken we 
bananenpannenkoekjes. 

 
Woensdag 23 oktober__________________________________________________ 
*Alle leeftijden zitten vandaag bij elkaar 
 
Vandaag staat er een dagje Blijdorp op het programma! 
Wij vertrekken om 9:30 met de busjes van Dok naar 
Diergaarde Blijdorp, zorg dus dat je ruim op tijd bent vandaag 
zodat we ook jullie lunchpakketjes kunnen maken! 
 
Wil je niet mee naar Blijdorp, geen punt! Voor de kinderen die 
niet meegaan hebben een alternatief verrassing-programma. 
 
LET OP: 

- Voor het uitstapje naar Blijdorp vragen wij een extra bijdrage van 15 euro per kind. 
- Heb je een abonnement, neem deze dan mee! 
- Extra kleding voor uw kind(eren) is altijd handig. Dit mag in een rugtas mee. 



 
Donderdag 24 oktober__________________________________________________ 
4 tot en met 6 jaar 
Heerlijk genieten van de herfst, dát gaan wij doen vandaag! 
Trek je kaplaarzen en regenjas aan, want wij gaan naar buiten. Lekker 
stampend door de plassen gaan we herfstspulletjes verzamelen in het 
Sterrenbos om later mee te knutselen. 
Na de lunch gaan we naar Komkids & Ko in de Passage om te spelen en een 
knutselactiviteit te doen. 
 
 

7+ 
We starten bij Dok en gaan na 10 uur lekker vertoeven bij de bso van 
Willibrordus. 
We gaan, bij goed weer, een stoepkrijtwedstrijd houden op het 
schoolplein. 
Bij wat minder weer, doen we oud Hollandse spelletjes in de gymzaal! 
We koken onze lunch lekker zelf vandaag en als er nog wat tijd is, 
gaan we nog creatief aan de slag met elkaar.  
 

 
Vrijdag 25 oktober_____________________________________________________ 
*Alle leeftijden zitten bij elkaar vandaag. 
 
Vandaag gaan we naar de MaastuinKids met z’n allen. 
Het is een stukje lopen dus trek goede schoenen en een goede jas aan! 
Bij deze bijzondere bso zitten we midden in de natuur. We nemen 
fotocamera’s mee en gaan op zoek naar échte herfstfoto’s. Spinnen, 
kastanjes, gekleurde bladeren. 
We schilderen ook een mooi kunstwerk als we weer op Dok zijn.  
 
 
 

LET OP: Opgeven kan tot en met maandag 14 oktober 18:30 uur. 
Daarna gaan wij de uitstapjes reserveren en de roosters maken.   


