
BSO De Wensboom en ViolierKids 
Programma meivakantie 2017  
 

Week 1 

Deze week staat het Thema Koningsdag op het programma. De 
activiteiten die wij gaan doen zullen te maken hebben met Koningsdag. 
 
 Maandag 24 april:  

Wij gaan in de ochtend een oranje kroon 
knutselen, omdat het bijna Koningsdag is. Als 
lunch maken wij onze eigen groentesoep en 
gaan wij een oranje paprika vullen met 
roomkaas. In de middag gaan wij gezellig met 
zijn allen naar de speelpolder om lekker te 
klimmen en te klauteren. 
 

 
 
Dinsdag 25 april:  
Wij gaan in de ochtend een oranje molen knutselen. In de ochtend gaan 
wij ook naar de winkel om onze lunch te halen. Wij gaan met elkaar 
broodjes knakworst eten. Na de lunch gaan wij allemaal leuke spelletjes 
doen. 
Wij gaan drie-op-een-rij-estafette doen, blik gooien, pingpong balletjes 
blazen met een rietje, ballonen tegen elkaar aanhouden en naar de 
overkant proberen te lopen en pingpong balletjes proberen in een 
plastic beker te gooien. Als wij zijn bij gekomen van de spelletjes gaan 
wij van komkommers bloemetjes maken. 

 
 
Woensdag 26 april:  

Wij gaan met de kinderen vandaag oranje armbanden 
maken. De kinderen mogen zelf weten hoe ze hun 
eigen armband gaan maken . Als lunch gaan de 
kinderen pannenkoeken maken. Na de lunch gaan wij 
met de kinderen naar de ballenbak in Rotterdam. Als 
wij terug komen kunnen de kinderen nog cup cakes 
gaan maken. Dit zijn natuurlijk oranje cup cakes , 

omdat het morgen Koningsdag is .   

 
Donderdag Koningsdag: Gesloten  
 
  
 
 
 
 
Vrijdag 28 april 
Wij gaan in de ochtend met de kinderen bespreken wat zij allemaal gedaan hebben op 
Koningsdag. Ook gaan wij met de kinderen naar de winkel en mogen ze kijken wat ze willen 
maken. De kinderen mogen vandaag zelf gaan bakken. In de middag gaan wij ook 
zwemmen schrijf je hiervoor wel in. Als lunch eten wij broodjes ei.   
 



Week 2 
 
Maandag 1 mei: 
Wij gaan in de ochtend een ballon met deeg 
knutselen en dit wordt dan een kneedpoppetje. Als 
lunch gaan wij pannenkoeken met elkaar maken. In 
de middag komt Ruud van de educatieve tuinen  en 
die gaat met ons wat leuks maken. In de middag 
kunnen de kinderen leuke spelletjes doen. Ze 
kunnen blik gooien, ballonen spel en stopdans gaan 
doen 
 
 
Dinsdag 2 mei: 

Dit wordt een sportief dagje voor de kinderen. Wij hebben voor de 
kinderen een voetballes bij VVK, gegeven door 
meester Chris en ook kunnen de kinderen een 
dansworkshop krijgen bij de balletdansschool. Als 
lunch gaan wij onze eigen pizza’s maken. 
Als wij terug komen van de voetbal en het dansen 
kunnen de kinderen aan elkaar laten zien wat zij 
gedaan hebben. De kinderen mogen ook hun eigen 
optredens gaan verzinnen en uitvoeren. 

 
 
Woensdag 3 mei: 
Wij spelen het dierengeluidenspel met elkaar. Welk dier 
ben jij en kan jij het raden? 
In de middag gaan wij met de kinderen gezellig naar de 
kinderboerderij. Ook kunnen de kinderen gaan spelen 
in Fort Drakensteijn. Als lunch eten wij een lekker zelf 
gemaakt broodje ei. Als wij terug komen van de 
kinderboerderij maken wij onze eigen fantasie dier op 
papier. 
 
 
Donderdag 4 mei: 
Welk team is het snelst? Wij gaan in teams allemaal oud Hollandse spelletjes doen zoals 
spijkerpoepen, koekhappen, blikgooien. Als lunch eten wij een lekker boterhammetje. Na de 
lunch gaan wij gezellig met zijn allen naar een binnenspeeltuin,  De Beestenboel. Als wij 
terug komen kunnen wij even lekker uitrusten. 
  

 
Vrijdag 5 mei:  
De vakantie is alweer bijna voorbij. De kinderen mogen 
vandaag bedenken wat zij willen gaan bakken in de 
middag. Als de kinderen dit op papier hebben gezet gaan 
wij de boodschappen halen. Ook mogen de kinderen een 
DVD meenemen want het is vandaag filmmiddag De 
kinderen mogen lekker relaxen en hun eigen favoriete 
film mee nemen. Tijdens de film kunnen de kinderen hun 
zelfgemaakte lekkernij opeten. 

 


