
 

 

Voorjaarsvakantie 

 

Locatie: IKC ’t Palet BSO 
Groep:  Alle 
Datum:  24 t/m 28 februari 2020 

 
Thema:                                                                 Voorjaarskriebels 

Vogels bouwen nieuwe nesten 

Mieren komen uit de grond 

Hier en daar vliegt heel voorzichtig 

Een eerste zwaluw rond 

In de tuin gaan bloemen bloeien 

In de vijver zwemt weer vis 

En geloof me, dat betekent 

Dat het alweer voorjaar is 

 

Maandag 24/2 

Het is weer voorjaar! Wij gaan lekker naar buiten, erop uit voor een speeltuintjestocht! 

‘s Middags gaan de creatievelingen onder ons bloemen boeketten knutselen, ben je meer van het 

bakken? Dan gaan wij lekkere cakejes bakken, mmm voor bij de thee. 

 

Dinsdag 25/2 

Vandaag doen wij voorjaarsbingo, win een leuk voorjaarspakketje voor thuis! 

‘s Middags gaan wij de dieren een bezoekje brengen bij de kinderboerderij of als je een  

zwemdiploma heb kunnen wij een voorjaarsduik nemen bij zwembad de Kulk! 

 

Woensdag 26/2 

‘s Morgens brengen wij een bezoekje aan de stad om voorjaars-inkopen te doen, denk hierbij aan 

mooie bloemen, zaadjes voor onze moestuin, leuke tuinartikelen. 

Voor de lunch lopen wij door naar onze prachtige Vlaardingse haven, om hier lekker een hapje te 

eten. Eetsmakelijk! 

’s Middags gaan wij aan de slag met onze voorjaarsinkopen, schik je eigen bloemenboeket, versier 

de tuin, plant zaadjes in de moestuin of timmer je eigen vogelhuisje in elkaar! 

 

Donderdag 27/2 

Alle speurneuzen opgelet, wij hebben een voorjaarsspeurtocht. 

De bloem is haar mooie gekleurde blaadjes verloren en aan ons de taak om ze te vinden!! 

Wij nemen boterhammetjes mee voor een picknick onderweg, want dit word een grote maar 

gezellige speurtocht! Wij eindige speurtocht in de kabelbaanspeeltuin! Woehoe! 

 

Vrijdag 28/2 

Alweer de laatste vakantiedag op de BSO! 

Wij gaan de natuur in om dieren, plantjes en nog meer voorjaar natuur te ontdekken. 

Wij gaan daarna lekker lunchen in het.. jawel pannenkoekenhuis! 

 

Wij hebben er zin in! 

Jullie ook?! 

 


