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De Volkstuin BSO 

Schiedamsedijk 8 

(GPS Adres: Piet van Gentstraat) 

06-28823063 
 

 

In verband met sommige activiteiten is het handig als er een tasje met reservekleding op de 

locatie staat. (denk bijvoorbeeld aan een joggingsbroek)   

Houdt u er ook rekening mee dat we veel buiten spelen en de kleding dus vies kan worden 

tijdens de activiteiten.   
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Het thema van deze week is Oranje 

Maandag 24 april ‘17 

Wij zullen vandaag beginnen met een eigen jam te maken die wij dan lekker kunnen 
meenemen naar huis om er daar van te genieten. Daarom mag je een glazen potje 
meenemen naar de BSO zodat je je eigen jam mee kan nemen. 
Ook gaan wij vandaag oranje koekjes bakken…….hoe we dat gaan doen blijft nog even 
een verassing. 
Als lunch hebben wij een verse groente soep met tosti. De groen te soep zullen wij dan 
ook zelf gaan maken.Na de lunch staat er een oranje bingo op de planning.  

 

Dinsdag 25 april ‘17 
Wij beginnen vandaag actief met een speurtocht over het 
volkstuinen complex. Wat weet jij allemaal al over de Koning en 
zijn gezin….? Zodra wij terug zijn op de BSO kunnen de kinderen 
een mooie kroon maken die zij kunnen opzetten tijdens 
Koningsdag. 
De lunch wordt een broodje gezond verzorgd door de kinderen 
zelf. 
Na de lunch gaan wij m et elkaar een high tea verzorgen.  
Alle papa’s en mama’s zijn dan ook vanaf 17.00 uur van harte 
welkom om een hapje met ons mee te eten.  

Wat wij precies gaan maken blijft nog even een verassing maar wij kunnen wel al vertellen dat er een 
Koninklijke sandwich gemaakt zal worden.  

 

Woensdag 26 april ’17  
Wij gaan vandaag op de BSO allerlei verschillende Hollandse spelletjes gaan 
doen. Hierbij kan je denken aan onder andere blikgooien en koekhappen. Wij 
gaan vandaag ook een gezonde biologische pasta maken met verse groente uit 
onze eigen moestuin. 
Na de lunch zullen wij nog iets lekkers gaan bakken wat de kinderen mee naar 
huis kunnen nemen….een Koningscake! Mmmm dat wordt smullen.  

 

Donderdag 27 april ‘17 
Vandaag zijn wij gesloten in verband met koningsdag! 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne dag en hopen jullie mogen weer te zien! 

 

Vrijdag 28 april ’17  
Wij doen het vandaag even rustig aan na zo een drukke oranje week. Zo 
gaan we onze eigen lunch maken die wij daarna meenemen naar de 
natuurspeeltuin. Hier gaan wij vandaag lekker spelen en picknicken.  
Als we terug komen op de BSO gaan wij op onderzoek uit in de 
moestuin. Misschien is er al iets dat we kunnen oogsten en gelijk 
kunnen opeten.  

 
 
 
 
 
 



Het thema van deze week is bewegen 
 
Maandag 1 mei ‘17 
Wij beginnen deze week met elkaar in de natuur.  
Vandaag gaan wij naar de speelpolder in Schiedam. Hier kunnen wij over het 
beleefpad wandelen en allerlei verschillende opdrachten doen. Daarna eindigen 
wij in de natuurspeeltuin waar wij ons lekker kunnen uitleven. Hier gaan wij dan 
met mooi weer ook picknicken. 
Zodra wij terug zijn op de BSO gaan wij van onze rabarber uit de tuin een 
rabarbertaart maken.  

 

Dinsdag 2 mei ’17  
Ook vandaag gaan wij weer de natuur in. Wij gaan naar het Klauterwoud in Vlaardingen.Hier kunnen wij 
klimmen en klauteren zolang als we maar willen. Ook lopen hier in het natuurgebied Schotse 
Hooglanders. Wij zullen daarom ook een wandeling maken en bij deze dieren gaan kijken.  
Als wij terug zijn op de BSO gaan wij met zijn alle bij het kampvuur ons eigen brood bakken! 
 

Woensdag 3 mei ‘17 
Vandaag gaan wij naar geitenboerderij ’t Geertje in 
Zoeterwoude. Als er kleine geitjes zijn zullen wij ze ook een 
flesje gaan geven. Er valt hier heel veel te beleven en maken 
en er daarom ook een gezellige dag van met elkaar.  
Wij nemen onze eigen lunch mee en zullen die daar met 
elkaar opeten.  
Zodra wij terug zijn op de BSO gaan wij allerlei verschillende 
buiten spelletjes doen! 

 

Donderdag 4 mei ‘17 
Wij gaan vandaag bewegen maar dan net een beetje anders als de rest van de week. Vandaag gaan wij 
lekker zwemmen in De Kulk in Vlaardingen! Wij nemen onze eigen lunch mee zodat wij hier lang kunnen 
blijven en kunnen spelen.  

 

Vrijdag 5 mei ’17  
Vandaag gaan wij naar het Beatrixpark. Hier gaan wij 
spelen in de speeltuin Ford Drakenstijn. Ook gaan wij 
bij de kinderboerderij kijken naar alle jonge dieren. 
Wij bakken zodra wij terug zijn op de BSO onze eigen 
pannenkoeken.  
Na de lunch gaan wij nog een dierenspeurtocht doen 
op de BSO. Wat weet jij allemaal van de dieren.  


