
 

 

 

 

 

 

 

Locatie: IKC ’t Palet BSO 
Groep: alle groepen (jongste groep 4 t/m 7 jaar/ Oudste groep 7 t/m 13 jaar) 
Datum: ma 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017 

 
Thema: Groeien en bloeien 

Het kleine zaadje 
het kleine zaadje op de grond 
dat neemt een goed besluit 

het breekt zijn jasje open 
en er komt een plantje uit 

 

Maandag 24 april 
Vandaag lezen wij een verhaaltje voor uit het boekje “het vrolijke lente 

voorleesboek” en maken onze eigen bloemenwinkel! Natuurlijk hebben wij dan 
bloemen en planten nodig om te verkopen, daarom knutselen wij die in de middag. 

Wat zal het er mooi uit zien en ruiken haha 
 

Dinsdag 25 april 
Kennen jullie  Jeroen Groen? Je weet wel, dat mannetje met haar als gras! Wij  gaan 
zelf een meneer of mevrouw grashoofd maken! Deze mogen jullie meenemen naar 

huis, goed voor zorgen en vergeet natuurlijk zijn of haar haar niet te knippen! 
In de middag  zijn wij  uitgenodigd om een kijkje te nemen in een echte 
bloemenwinkel, wij krijgen een rondleiding en gaan een leuke planten  

uitzoeken voor in onze groepen! 
 

Woensdag 26 april 
Je kan bloemen plukken, aan bloemen ruiken, en bloemen voelen. Maar vandaag 
gaan wij bloemen fotograferen. Neem je eigen mobieltje mee ( als dit mag van je 

ouders) en wij gaan een wedstrijdje doen, wie fotografeert de mooiste bloem?!  
 

Donderdag 27 april 
De BSO is gesloten. Fijne Koningsdag allemaal! 

 
Vrijdag 28 april 

Heb jij ook groene vingers? Dat komt mooi uit 
want wij gaan vandaag de bloemen en plantjes buiten zetten! 

’s Middag heb je  je zintuigen volop nodig want 
wij gaan met de planten en bloemen proefjes doen! 



Maandag 1 mei 
Vandaag doen wij spelletjes en andere leuke activiteiten rondom groeien en 

bloeien, zoals een bloemen estafette, raad het zaadje en de plantenquiz 
 

Dinsdag 2 mei 
In het Klauterwoud gaan wij opzoek naar wilde bloemen en planten. Sommige 

kan je plukken en sommige kan je beter laten staan! 
Natuurlijk gaan wij hier ook  spelen en picknicken, dus neem eventueel schone 

kleding mee! 
 

Woensdag 3 mei 
“Te koop, een bosje bloemen voor maar 4 euro!” 

Op de markt gaan wij bosjes bloemen kopen.  
Wat is jouw favoriete bloem? Daarna gaan wij met deze bosjes  

bloemen een mooi bloemstuk maken. Wat zal dat mooi staan in jullie 
huiskamer of in je eigen kamer! 

 
Donderdag 4 mei 

Ben jij een echte speurneus?  Mooi zo, want wij moeten op zoek naar de 
verloren blaadjes van de bloem. Beantwoord elke vraag correct en volg de weg. 

Waar zouden jullie uitkomen? 
 

Vrijdag 5 mei 
Mmm wat ruikt het lekker, dat komt omdat wij vandaag luchtjes gaan maken. 

Je mag ook je eigen zeepjesketting maken, zo ruikt je kamer altijd lekker! 
Van al dat gefröbel krijg je vast trek, wij gaan poffertjes eten in de middag, 

jammie! 
 

Wij hebben er zin in, jullie ook? 
Fijne meivakantie allemaal! 

 

  

 

 

 

 

 


