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Rotterdamseweg Maandag  26/4 Dinsdag 27/4 Woensdag 28/4 Donderdag 29/4 Vrijdag 30/4 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 

 
 

Verwen je rot!  
Vandaag kun je heerlijk 
genieten in de Biologische 
Beautysalon.  
 
In de ochtend gaan we eerst 
zelf alle maskertjes maken 
met yoghurt, komkommer 
en nog veel meer 
natuurlijke producten.  

Koningsdag  
Plukkebol gesloten 
 

Locatie Rotterdamseweg is 
op woensdag gesloten.  
 

Vanwege de huidige  

coronaprotocollen is het helaas 

niet mogelijk het meivakantie 

programma op een andere locatie 

te volgen. 

 

Delftse Hout Jutterstocht 
Kun jij in de natuur de 
verschillende dieren & 
planten vinden zoals ze op 
de Plukkebol zoekkaart 
staan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rondspeuren 
We trekken er vandaag 
lekker op uit, op zoek naar 
insecten met een 
speurkaart. In ons eigen 
insectenhotel kunnen de 
gevonden insecten rekenen 
op een mooie ‘vakantie’. 
 
In de middag gaan we 
heerlijk buiten picknicken. 
Die frisse buitenlucht maakt 
hongerig! 
 
Uiteraard gaan we ook op 
zoek naar kikkervisjes voor 
op de groep. Vergeet je 
kaplaarzen niet. 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
 

 
  

Er op uit…!  
Trek je laarzen vandaag aan 
want we gaan naar de  
kinderboerderij. Lekker 
knuffelen met de geitjes, 
konijnen en andere dieren. 
  
Na de picknick brengen we 
een bezoek aan de 
waterspeeltuin van 
stadsboerderij BuytenDelft  
 

Koningsdag  
Plukkebol gesloten 
 

Locatie Rotterdamseweg is 
op woensdag gesloten.  
 

Vanwege de huidige  

coronaprotocollen is het helaas 

niet mogelijk het meivakantie 

programma op een andere locatie 

te volgen. 

 

Yoga met bloemen 
In de ochtend doen we 
buiten een yogasessie.  
Heerlijk met de voeten in 
het gras woelen.  
 
In de middag gaan we aan 
de slag met zaadjes en 
maken we onze eigen 
bloempotjes.  
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Rotterdamseweg Maandag  3/5 Dinsdag 4/5 Woensdag 5/5 Donderdag 6/5 Vrijdag 7/5 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 
 
 

 
 

Plukkebol sportdag 
@Hudito!  
Trek je sportieve outfit aan, 
we openen met een 
sportieve work-out! 
Vandaag staat in het teken 
van sport & beweging.  
 
We maken in de middag 
graspoppetjes met onze 
foto erop. We zijn 
benieuwd wie de langste 
’haren’ krijgt :-) 

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

 

Locatie Rotterdamseweg is 
op woensdag gesloten.  
 

Vanwege de huidige  

coronaprotocollen is het helaas 

niet mogelijk het meivakantie 

programma op een andere locatie 

te volgen. 

 

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

De lente hangt in de lucht 
We maken verschillende 
lenteknutsels voor op de 
groep. De buitenruimte 
zetten we letterlijk in het 
zonnetje met fleurige 
aankleding.  
 
Vandaag zaaien we zaden in 
onze zelf versierde 
bloempotten. 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 

 

Plukkebol sportdag 
@Hudito!  
Trek je sportieve outfit aan, 
we openen met een 
sportieve work-out! 
Vandaag staat in het teken 
van sport & beweging.  
 
We bereiden onze lunch 
zelf op de vuurkorf…… 
smullen maar! 
 
In de middag maken we de 
lekkerste groene 
smoothies. Raad jij welke 
groene ingrediënten we 
allemaal gaan gebruiken?  

 

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

 

 

Locatie Rotterdamseweg is 
op woensdag gesloten.  
 

Vanwege de huidige  

coronaprotocollen is het helaas 

niet mogelijk het meivakantie 

programma op een andere locatie 

te volgen. 

 

Servies met geschiedenis 
Op naar de kringloop-
winkel. Hier kiezen we een 
servies uit dat we later zelf 
helemaal gaan 
beschilderen. 
 
Op de vuurkorf maken we 
een verrukkelijk 
lentesoepje, wie weet eten 
we die uit onze eigen 
versierde soepkommen…!  

De Lente hangt in de lucht 
We maken verschillende 
lenteknutsels voor op de 
groep. De buitenruimte 
zetten we letterlijk in het 
zonnetje met fleurige 
aankleding.  
 
Vandaag zaaien we zaden in 
onze zelf versierde 
bloempotten. 

 


