
Meivakantie week 1 
DOK – DOKWRK – WILLIBRORDUS – MAASTUINKIDS 

 
 
 
Maandag 27 april ___________________________________________________ 
Vandaag vieren we gezellig Koningsdag!  
Dok is dicht!  
 
 
Dinsdag 28 april____________________________________________________ 

Een creatieve doe-dag vandaag. 
Je kunt je eigen sleutelhanger maken, met je naam of voor iemand anders. 
We bakken mini pizza’s die je zelf mag beleggen en tot slot maken we ook 
nog zelfportretten op écht canvas! 
 
 

 
Woensdag 29 april__________________________________________________ 
We trekken er lekker een dagje op uit naar het Beatrixpark. 
Hier spelen wij in de speeltuin van Fort Drakensteijn, kunnen we 
de dieren van de boerderij bezoeken en lekker een rondje park 
maken als we dat willen. 
Wij picknicken gezellig in het park met elkaar.  
 
 
Donderdag 30 april__________________________________________________ 

Een sportieve dag vandaag. Double Sports komt langs om een 
workshop voetballen te geven! Voor de beginners leuk om balgevoel 
te krijgen, voor de échte voetballers leuk om misschien wel nieuwe 
trucs te leren! 
We lunchen op dok en maken in de middag heerlijke fruitspiesjes en 
smoothies! 

 
 
Vrijdag 1 mei_____________________________________________________ 
Springen, glijden, klimmen, klauteren en vooral heel veel 
plezier maken.. 
Dat kan allemaal in het Plaswijckpark, waar we vandaag de 
hele dag naartoe gaan. 
Je mag een rugzakje meenemen met extra kleding, en hier 
doen wij dan ook je lunchpakketje in! 
 
Heb je een Rotterdampas of Abbonement? Neem hem mee! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Meivakantie week 2 
DOK – DOKWRK – WILLIBRORDUS – MAASTUINKIDS 

 
 
 
Maandag 4 mei ___________________________________________________ 
Vandaag een dagje naar de Speeldernis in Rotterdam. 

Trek je kaplaarzen aan, want in deze natuurspeeltuin kunnen we 
onder andere hutten bouwen, over water met een vlot en dammen 
bouwen van modder en stenen. Heerlijk kliederen dus! 
 
(Wie wel eens in de Speeldernis is geweest, weet dat je hier vies 
mag worden, extra kleding is dus écht wel nodig! Geef het mee in 
een rugzakje voor uw kind, dan kunnen we lekker schone en droge 
kleren aan we klaar zijn met spelen!) 

 
 
Dinsdag 5 mei___________________________________________________ 
Vandaag zijn wij gesloten en vieren wij Bevrijdingsdag! 
 
 
Woensdag 6 mei__________________________________________________ 
Vandaag een spannende dag! 
We zetten een speurtocht uit in het Sterrenbos, eens kijken of 
jullie de puzzel kunnen oplossen. Zo ja, dan wacht er een leuke 
verassing! 
Eenmaal terug op de bso kun je van een oude schoenendoos 
een eigen kijkdoos maken!  
 
 
 
Donderdag 7 mei__________________________________________________ 

Vandaag vertrekken wij al vroeg naar de Maastuinkids. 
Hier kunnen we een bloempotje beschilderen. We plantten er zaadjes in en 
kunnen dan thuis kijken hoe ons plantje groeit. 
Op de maasboulevard gaan we lekker buiten spelen en doen we een 
heleboel beweegspelletjes. Wie is de allerbeste tikker van allemaal? 
 

 
 
Vrijdag 8 mei_____________________________________________________ 
Dit weekend is het Moederdag en dus knutselen wij iets moois voor onze moeders! 
Wat dat is, blijft natuurlijk een verassing tot het Moederdag is. 
We gaan lekkere koekjes bakken en natuurlijk buiten uitwaaien in de speeltuin van het 
Sterrenbos. 
 
 
 

 


