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Raamstraat

Bopo & Praan
BSO Raamstraat

Maandag 26/4
Een groene start
Vandaag duiken we de
kinderkeuken in en maken
een overheerlijke
groentesoep.

Dinsdag 27/4
Koningsdag
Plukkebol gesloten

Voor in de middag heb je
het volgende nodig: zand,
aarde, panty’s en
graszaadjes. Nog een kleine
hint: als je mijn hoofd goed
nat houdt, moet je mijn
‘haar’ binnenkort wel
knippen! Ra, ra …wat gaan
we doen?

Octa & Walui
BSO Raamstraat

Een groene start
We beginnen de week goed
en steken meteen onze
groene vingers uit de
mouwen! We versieren
onze eigen bloempot en
planten hier natuurlijk ook
zaadjes in.
De lente heeft zoveel
lekkers te bieden, dus
maken we voor de lunch
een heerlijke frisse lente
salade met avocado & ei.
We pakken onze
picknickmand in en
vertrekken naar het park!

Woensdag 28/4
Op naar de Kievit…!
We vullen onze
picknickmanden voor een
heerlijke dag in speeltuin de
Kievit in Berkel en
Rodenrijs.
Samen doen we spelletjes,
gaan we op zoek naar
insecten en relaxen we
lekker! Laat de zon maar
komen.

Koningsdag
Plukkebol gesloten

Op naar de Kievit…!
We vullen onze
picknickmanden voor een
heerlijke dag in speeltuin de
Kievit in Berkel en
Rodenrijs.
Samen doen we spelletjes,
gaan we op zoek naar
insecten en relaxen we
lekker! Laat de zon maar
komen.

Donderdag 29/4
Groen, groener, groenst
Vandaag staan er heerlijke
groentecakejes op het
menu. Heb jij ook al trek?!
In de middag eten we die
buiten op in het
Wilhelminapark.

Vrijdag 30/4
Delftse Hout Jutterstocht
Tijd voor een jutterstocht in
het Delftse Hout.
Vind jij in de natuur de
verschillende dieren &
planten zoals ze op de
Plukkebol zoekkaart staan?

Doe jij mee met een potje
voetbal of ga je liever aan
de slag om een boomhut te
bouwen?

In de middag gaan we
uiteraard buiten
picknicken. Die frisse
buitenlucht maakt
hongerig!

Op zoek naar groen
We halen vandaag het bos
naar binnen en maken hier
een mooi natuurschilderij
van.

Dansen met ijs
Heb jij je dansschoenen
aan? Het is vrijdag, dus we
maken er een klein feestje
van!

Voor de lunch hebben we
macaroni en bij mooi weer
eten we natuurlijk buiten!

Dansend met blinddoek
gaan we ezeltje prikken!
Pas wel op waar je prikt…

De bouwers gaan aan de
slag met het verzamelen
van natuurmaterialen om
een hut te bouwen. Hoe
groot wordt jouw hut?

In de middag maken we
onze eigen waterijsjes!
Kies maar een smaak en
geniet er lekker van.
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Raamstraat

Kigo & Kigo+
BSO Raamstraat

Maandag 27/4
Rondspeuren
Trek je wandelschoenen
aan! We doen een
natuurspeurtocht door de
buurt. Welke dieren kom je
allemaal tegen en ken jij de
namen van de verschillende
bomen?
Terug op de BSO laat je je
creativiteit de vrije loop en
kun je een natuurpoppetje
maken.

Dinsdag 28/4
Koningsdag
Plukkebol gesloten

Woensdag 29/4

Donderdag 30/4

Vrijdag 1/5

Op naar de Kievit…!
We vullen onze
picknickmanden voor een
heerlijke dag in speeltuin de
Kievit in Berkel en
Rodenrijs.

Bloem je rot!
Bij de lente horen bloemen.
We maken vandaag een
eigen bloempot, waar we
vervolgens zaadjes in
planten.

Mag ik van jou…?
Heb je zin in een potje
‘Groene Bende’ memory?
De leukste memory, die we
natuurlijk zelf verzonnen én
gemaakt hebben.

Samen doen we spelletjes,
gaan we op zoek naar
insecten en relaxen we
lekker! Laat de zon maar
komen.

In de middag hebben we
een potje natuur-pictionary
op de planning staan. Hoe
goed kun jij tekenen of
raden wat de ander tekent?

In de middag maken we
een heerlijke groene soep
met broodjes.
Na de lunch maken we een
wandeling naar de
Hammenpoort om daar
lekker te spelen. Slootje
springen kan hier heel goed
dus vergeet je kaplaarzen
niet.
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Raamstraat

Bopo & Praan
BSO Raamstraat

Maandag 3/5
Er op uit…!
We steken onze culinaire
handen uit de mouwen en
bakken een overheerlijke
spinazietaart.
Vervolgens pakken we onze
picknickmand en
vertrekken we naar het
Wilhelminapark om daar
de taart op te eten.
Na de picknick bouwen we
hutten en klimmen we
erop los!

Octa & Walui
BSO Raamstraat

Knutsel je eigen lentedier
Bij de lente horen
lammetjes, kalfjes en
kuikentjes. Vandaag maken
we een 3D-schilderij van
een dier en jij mag zelf
kiezen welk dier dit wordt!
Misschien verzin jij wel een
heel nieuw dier.
We gaan aan de slag met
papier-maché en
eierdozen, we hebben
schorten, maar trek gerust
je oude kleren aan!

Dinsdag 4/5

Woensdag 5/5

Donderdag 6/5

Vrijdag 7/5

Bloem je rot!
Wie aan de lente denkt,
denkt aan bloemen!
En met die bloemen kun je
een heleboel dingen maken,
zoals bijvoorbeeld een
bloemenketting. Kies je
favoriete bloemen en maak
een prachtig, lenteachtig
sieraad.

Havermout ‘glow in dark’
We duiken de keuken in en
bakken overheerlijke
havermoutkoekjes.
Deze kunnen we ‘s middags
lekker opeten!

Kriebelbeestjes
Wanneer de lente begint,
komen alle beestjes ook
weer tevoorschijn. Vandaag
maken we zelf zo’n
kriebelbeestje van klei,
maar je kunt ook een eigen
‘pot bakken’!

Horteldewortel
Ze zeggen dat je van
wortels goed gaat zien,
maar je kunt er ook een
hele lekkere taart mee
bakken! We bereiden de
taart met zijn allen en eten
hem natuurlijk ook samen
op.

Ook maken we kriebelige
‘glow in the dark’ insecten,
brrrrrr!

Van zoveel creativiteit
krijgen we toch wel trek. Op
het menu staan vandaag
broodjes gezond!

Plukkebol jamkoekjes
Wist je dat je zelf heel
gemakkelijk jam kunt maken
van verschillende soorten
fruit? We duiken vandaag de
keuken in voor jamkoekjes.

Havermout ‘glow in dark’
We duiken de keuken in en
bakken overheerlijke
havermoutkoekjes.
Deze kunnen we ‘s middags
lekker opeten!

Uiteraard blijven we niet
binnen, er staan allerlei
leuke buitenspelletjes op
het programma. Doe je
mee?!

Ook maken we kriebelige
‘glow in the dark’ insecten,
brrrrrr!

Deze kunnen we verven en
in de middag planten we
hier natuurlijk ook zaadjes
in.

Herinner-dingen
We gaan er in de ochtend
op uit en verzamelen
verschillende natuurlijke
materialen. Takken,
bloemen, wat je maar kunt
vinden!
In de middag gaan we met
deze materialen en gips aan
de slag en maken we een
gips-herinnering. Trek dus
ook vandaag gerust je oude
kleren aan!

Vervolgens gaan we in de
middag lekker aan de slag
met allemaal verschillende
knutselactiviteiten. Maak je
geen zorgen, want we
hebben voor ieder wat wils!
Bingo!
Maar voor deze bingo
blijven we niet binnen.
Weet jij hoe
huisnummerbingo werkt?
Als we terug zijn, gaan we
aan de slag met gelatine.
Hmmm… pudding!
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Raamstraat

Kigo en Kigo+
BSO Raamstraat

Maandag 3/5
Er op uit…!
We vullen onze
picknickmanden voor een
heerlijke dag in het park.
Samen doen we spelletjes,
zoals boom-braille en een
natuurquiz.
Na de lunch kun je een
boomhut bouwen of erop
los klimmen!

Dinsdag 4/5

Woensdag 5/5

Groene sportdag
Trek je sportieve outfit aan,
we openen met een
sportieve work-out!
Vandaag staat in het teken
van sport & beweging.

Havermout ‘glow in dark’
We duiken de keuken in en
bakken overheerlijke
havermoutkoekjes.
Deze kunnen we ‘s middags
lekker opeten!

Servies met geschiedenis
Op naar de
kringloopwinkel. Hier
kiezen we een servies uit
dat we later zelf helemaal
gaan beschilderen.

We bereiden onze lunch zelf
op een vuurkorf…tof hoor!

Ook maken we kriebelige
‘glow in the dark’ insecten,
brrrrrr!

In de keuken maken we een
verrukkelijk lentesoepje,
wie weet eten we die uit
onze eigen versierde
soepkommen!

In de middag maken we de
lekkerste groene smoothies.
Kun jij raden welke groene
ingrediënten we allemaal
gaan gebruiken?

Donderdag 6/5

Vrijdag 7/5
Herinner-dingen
We gaan er in de ochtend
op uit en verzamelen
verschillende natuurlijke
materialen. Takken,
bloemen, wat je maar kunt
vinden!
In de middag gaan we met
deze materialen en gips aan
de slag en maken we een
gips-herinnering. Trek dus
ook vandaag gerust je oude
kleren aan!

