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Thema week 1: koken - Locatie De Volkstuin BSO 
 
Maandag 30 april 
Om te kunnen koken heb je natuurlijk diverse materialen nodig. Daarom gaan wij 
vandaag een kok maken van een pollepel. 
 
Hierna gaan wij kijken wat wij nodig hebben om een hartige taart te maken. Als wij 
hebben nagedacht welke ingrediënten we nodig hebben, gaan wij deze halen bij de 
winkel. Zodra wij terug zijn op de BSO gaan wij deze hartige taart met elkaar maken. 
Iedereen krijgt zijn eigen hartige taartje.  
 
 
Dinsdag 1 mei 
Vandaag gaan wij de dag beginnen om een mooie koksmuts te maken. Het is een echte koksmuts die je mag 
versieren. Zo hebben wij altijd vrolijke koks in de keuken.  
Wij hebben vandaag ook een coole rondleiding, waar dat is houden we nog even geheim. 
 
Wij gaan natuurlijk ook nog echt koken vandaag. Wij gaan van bladerdeeg verschillende broodjes maken.  
 
 
Woensdag 2 mei 
Wij gaan vandaag ons eigen bord versieren. Dit mooie bord moet  natuurlijk 
ook op iets moois staan en daarom gaan wij ook ons eigen placemats 
maken. 
 
Ook vandaag gaan we natuurlijk de keuken in. Daarom gaan wij onze eigen 
smoothie maken. Er is niets lekkerder dan een verse smoothie vol vitamine.  
 
 
Donderdag 3 mei 
Vandaag gaan wij op bezoek bij de boer. Wij gaan kijken waar het eten en drinken vandaan komt en hoe dat 
gemaakt wordt. 
 
Ook gaan wij vandaag ons eigen kookschort maken. Deze gaan wij al gelijk gebruiken om ons eigen brood te 
maken.  
 
 
Vrijdag 4 mei 
Vandaag is de laatste dag van het thema koken, daarom gaan wij vandaag iets lekkers en gezonds maken 
zodat wij dat aan de papa’s en mama’s kunnen laten proeven met ophalen.  
Ook gaan wij ons eigen receptenboek maken zodat wij alle lekkere recepten thuis hebben om thuis ook zelf 
te kunnen koken.  
 
 
 

 



Thema week 2: bewegen - Locatie De Volkstuin BSO 
 
Maandag 7 mei 
Belangrijk: neem vandaag je fiets mee! We gaan namelijk met zijn allen een 
fietstocht maken. Wij gaan op ontdekking in Schiedam. Zo zijn wij lekker in 
beweging en zien wij Schiedam op een andere manier. Als tussenstop zullen wij 
gaan picknicken. Daarom is het handig als iedereen een rugzakje of fietstas 
meeneemt.  
 
 
Dinsdag 8 mei 

Belangrijk: we gaan zwemmen en hiervoor moet je in bezit zijn van 
diploma A+B. Zwemmen is ook een manier van bewegen. Daarom 
gaan wij vandaag met zijn alle naar het zwembad. Hier gaan wij 
allerlei leuke activiteiten doen en natuurlijk even vrij zwemmen.  
 
Zodra wij terug zijn op de bso gaan wij het parachute spel doen. Wie 
kan het langste de bal in het doek houden……… 
 
 

 
Woensdag  9 mei 
Wij gaan vandaag klimmen en klauteren in het Klauterwoud in Vlaardingen. 
Hier kan je klimmen over bomen, stenen, door het water, een berg op en nog 
veel meer… 
 
Wij nemen onze lunch mee zodat we hier lekker kunnen picknicken 
 
 
 
Donderdag 10 mei 
Vandaag zijn wij een dagje gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag. 
 
 
Vrijdag 11 mei 
Vandaag is het sportdag. Wij gaan daarom allerlei binnen en buiten activiteiten doen zoals hoog houden, 
zaklopen, blikwerpen en estafette. Daarom mogen jullie vandaag allemaal jullie sportkleding aan en neem 
een handdoek mee. 
 
 


