
BSO vakantieprogramma Toekomst  

meivakantie  2018 

 

Thema: Lente 

 

Week 1: 30 april t/m 4 mei 
 

Maandag: dierenhandpop maken en op zoek naar de natuurlijke habitat van het gemaakte dier in 

een natuurgebied. 

De kinderen worden uitgenodigd in de huid van een dier te kruipen. Ze 

mogen een handpop maken van het dier naar keuze. Samen met de 

dierenhandpoppen gaan we op pad naar een natuurgebied. In het 

natuurgebied kunnen de kinderen op zoek naar een goede plek voor 

het dier om te gaan wonen. We zoeken naar eten voor het dier, naar 

een goede slaapplek (holle boomstam) en kijken naar een plek waar ze 

misschien vriendjes kunnen maken. We bewegen als de dieren, ruiken 

aan bloemen en verzamelen mooie dingen uit de natuur. 

 

 

Dinsdag: crea dag: we maken van alles wat met bloemen te maken heeft. 

Vandaag hebben we een crea dag bij Toekomst. We gaan naar de bloemenwinkel 

om bloembollen of zaadjes te kopen. We gaan bloempotten versieren en daarna 

bloembollen planten. We gaan ook zelf bloemen maken, die in een mooie vaas 

gezet kunnen worden.  

 

 

Woensdag: Blijdorp 

Uitstapje naar dierentuin Blijdorp. Er zijn weer heel veel jonge dieren geboren. Zien jullie ze? 

Als jullie een abonnement hebben, mogen jullie deze meenemen.  

 

Donderdag: sterrenbos en crea met gevonden materialen 

Spelen in het sterrenbos is heel leuk, maar er is ook heel veel te vinden. Denk aan bladeren, takken 

vruchten van de bomen en nog veel meer. We nemen allemaal tasjes mee zodat jullie naar harte lust 

van alles kunnen verzamelen. Terug gekomen bij Toekomst gaan we aan de slag met de gevonden 

schatten. Wat kunnen we er allemaal van maken en wat kan je ermee doen? Laat je fantasie op de 

vrije loop. 

 

Vrijdag: Natuur historisch museum in Rotterdam  

Uitstapje naar het natuur historisch museum in Rotterdam: het 

doodleuke museum dat blijft verbazen. Het natuurhistorisch museum 

is een laagdrempelig museum voor alle leeftijden gericht op de 

(stads)natuur, natuurhistorie en het geologische  verleden van de 

regio Rotterdam en daarbuiten.  

 

 

 



 

Week 2:  7 t/m 11 mei 
 

Maandag: Uitstapje naar de volkstuin BSO 

Alles groeit en bloeit in de natuur. In het Volkstuinen complex gaan we natuur 

dicht bij huis verkennen.  

 

Dinsdag: Kinderboerderij Beatrixpark en speeltuin Drakensteijn 

Op de kinderboerderij kunnen de kinderen de dieren aaien en knuffelen. Misschien zijn er ook wel 

jonge dieren geboren? Natuurlijk gaan we ook nog even naar de speeltuin om lekker te spelen. 

 

Woensdag  kokkerellen en high tea en natuurspeeltuin Wibautplein 

We gaan aan de slag in de keuken en maken lekkere dingen voor de high tea. 

Vlakbij Toekomst ligt natuurspeeltuin het Wibautplein. Zijn jullie daar wel eens 

geweest? We gaan er vandaag een kijkje nemen en natuurlijk lekker spelen. 

 

 

 

 

 

Donderdag is Toekomst dicht 

We zijn gesloten wegens Hemelvaartsdag. 

 

Vrijdag foto speurtocht naar park of natuurspeeltuin  

Aan de hand van een foto speurtocht gaan de kinderen op zoek 

naar de herkenningspunten op de foto’s. Waar we uitkomen blijft 

nog even een verrassing… 

 

 

 

 

 

 

Voor alle activiteiten geldt: bij slecht weer zal er een alternatief programma zijn als er een 

buitenactiviteit op het programma staat. 

 

Opgeven voor de vakantieopvang kan door uw kind(eren) aan te melden bij de pedagogisch 

medewerkers van de BSO of door een mail te sturen naar toekomst@komkids.nl. Ook kan je het zelf 

aangeven op de lijst die op het BSO bord hangt.  

 

Geef tijdig door of uw kind(eren) komen, dat helpt ons om tijdig het rooster te maken en dan kunnen 

we de activiteiten goed te kunnen voorbereiden. 

mailto:toekomst@komkids.nl

