
 

Violier – De Wensboom 

Maandag 22 april: Gesloten vanwege Pasen. 

 

Dinsdag 23 april: natuur 

We gaan vandaag eerst naar Natuurcentrum de 

Boshoek, daarna naar speeltuin het Wijland op de 

Harreweg, hier gaan wij ook picknicken.  

We zullen vertrekken om 10.00 uur en trek voor de 

zekerheid oude kleding aan!  

Rond 16.00 uur zijn wij weer terug op de BSO.  

 

 

Woensdag 24 april: techniek  

Wij starten de vakantie met in de ochtend verschillende bouw-challanges, zo 

gaan wij verschillende torens bouwen, wie bouwt de hoogste? 

Als lunch mag je je eigen broodje gezond bouwen en natuurlijk opeten! 

In de middag gaan wij een huisje bouwen van suikerklontjes, de suikerklontjes 

zijn onze bouwstenen. Hierbij kan je je creativiteit lekker kwijt. 

Natuurlijk gaan we tussendoor ook lekker buitenspelen!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Donderdag 25 april: uitstapje Beatrixpark 

Vandaag maakt iedereen zijn favoriete 

boerderijdier. Dit mag van allerlei soorten 

materiaal.  

Om 11.00 uur gaan we naar de kinderboerderij 

en de speeltuin in het Beatrixpark. Dieren 

kijken en lekker spelen. Ook kunnen jullie een 

speurtocht door het Beatrixpark lopen, kijk 

maar uit dat je de weg niet kwijt raakt, succes! 

Maar voordat wij beginnen gaan wij eerst 

lekker picknicken in het park. 

 

Rond 16.00 uur zijn wij weer terug op de BSO. 

 

 

Vrijdag 26 april: Koningsdag 

Vandaag staat alles in het teken van koningsdag, zo gaan wij een kroon en/of vlag 

knutselen en maken wij een oranje tompouce!  

In de middag gaan we een oranje parcours met 

oud Hollandse spelletjes doen in de gymzaal!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maandag 29 april: Trampoline-park  

We gaan naar indoor trampoline park in Maassluis.  

We vertrekken om 09.30 uur. Daar zullen we ook gaan 

lunchen. 

We verwachten rond 16.00 uur terug te zijn. 

 

Dinsdag 30 april: team-spelletjes 

Vandaag gaan we team-spelletjes doen zoals: Steen-papier-schaar spel, voetbal, 

water&vuur spel, etc. 

Tussen de middag maken wij samen groente soep, zodat wij deze lekker kunnen 

eten met een boterham. 

‘S middags gaan we een rondje lopen door de wijk en bezoeken we de leukste 

speeltuinen. 

 

 

Woensdag 1 mei: creatief 

Vandaag gaan we sokpoppen maken ! Neem daarom een oude sok mee (het liefst 

die van papa want die zijn lekker groot). Als je nog 

tijd overhebt kan je ook een eigen poppenkast maken 

van karton.  

Zo kan je thuis een voorstelling geven, met je zelf 

gemaakte sokpop en in je zelf gemaakte poppenkast! 

In de middag maken wij lekkere smoothies, iedereen 

mag zijn eigen smoothie samen stellen, hmmmm 

smullen! 

 



 

 

 

 

Donderdag 2 mei: trefbal toernooi 

De kinderen gaan in de ochtend hun eigen trefbalteam maken. Ze mogen een 

team-naam verzinnen en een logo maken. Ze maken dan ook hun eigen team T-

shirt zodat duidelijk is wie bij wie hoort. 

In de middag maken we een score bord & posters van de teams, daarna spelen wij 

een goed potje trefbal. 

 

Vrijdag 3 mei: bioscoop Euroscoop 

We gaan het complimentenspel spelen & het 

kennismakingsspel. 

In de middag gaan we naar de Euroscoop met het 

openbaar vervoer. 

Als lunch eten wij frietjes en een snack ter 

afsluiting van de vakantie. 


