
Voorjaarsvakantie DOK 

 

Maandag 25 februari  
Vandaag gaan wij in de ochtend fotolijstjes versieren, hierin 
kan je een leuke foto of een mooie tekening bewaren!  
In de middag gaan we cup cakes bakken en die mogen we 
zelf versieren en opeten!  
We zullen ook even buiten uit gaan waaien voor een frisse 
neus. 
Wij zullen zelf macaroni gaan maken, lust jij dit ook?  
 

Dinsdag 26 februari 
Vandaag gaan wij onze golf talenten ontdekken bij het glow golfen! 
Dit zullen wij doen bij de Glowgolf in Schiedam. 
Dit is met glow in the dark, dus misschien heb je wel felle kleding 
die je aan kunt doen? Dan zien we je extra goed! 
Wij eten vandaag boterhammen, die we zelf gesmeerd hebben en 
meenemen! 
 

Woensdag 27 februari 
In de ochtend gaan wij lekker spelen en rennen in ‘Kids Play Ground’ in Delft. Als we 
terugkomen in de middag eten wij gezellig een boterham met z’n allen.  In de middag 
hebben wij op de bso een spelletjesmiddag met allemaal leuke spelletjes. Hoe goed 
kan jij sjoelen met een sjoelbak? Of een potje tafelvoetballen? Of ganzenbord? 
Misschien kan je wel heel goed schaken!! 
 
 

Donderdag 28 februari 
Vandaag gaan we aan de slag met gips! Je mag zelf kiezen 
wat je wilt maken, bijvoorbeeld een sleutelhanger of een 
fotolijstje. Dat zal vast leuk staan in je slaapkamer of aan je 
sleutelbos. 
We maken vandaag verse groentesoep en daar kunnen wij 
wel wat hulp bij gebruiken!  
 

Vrijdag 1 maart 
De laatste dag van de vakantie alweer! We gaan in de ochtend creatief aan de slag 
met krimpfolie. Dat is speciale folie waarop je kunt tekenen! Hiermee kan je een 

mooie ketting mee maken of een bedeltje voor je armband. 
Misschien vind jij een sleutelhanger wel leuker, dat mag 
natuurlijk ook! 
In de middag gaan wij zelf pizza maken bij Pronto. Ook zullen 
wij even buiten gaan spelen vandaag! 
 

 

      Opgeven kan t/m 18 februari! 
Het is fijn als de kinderen hun rugtas bij zich hebben in de vakantie. 



 


