
Programma Expeditie Plukkebol 2021  
Pagina 1 van 12 

 

 

 

 

week 1  Maandag 19/7 Dinsdag 20/7 Woensdag 21/7 Donderdag 22/7 Vrijdag 23/7 

Bopo & Praan 
BSO Raamstraat 
 

Expeditie Plukkebol 
 

 
 
 
 
 
 

Alle speurneuzen 
verzamelen! 
Trek je vakantie-outfit aan 
voor zes heerlijke 
vakantieweken! 
 
Vandaag gaan we op pad en 
spelen een potje 
natuurbingo in het park! 
 
Daarnaast steken we onze 
creatieve handen uit de 
mouwen en gaan we stenen 
schilderen. Ben jij er een 
kei in?! 
 
 

Wist je dat…. 
…je met pasta nog veel 
meer dingen kan doen dan 
alleen koken en opeten? 
Vandaag maken we 
sieraden! 
 
Ook vullen we flessen voor 
een potje flessenvoetbal. 
Natte voeten zijn 
gegarandeerd! 
 
 

Doe de pinguïn-dans! 
Hij voelt zich net een 
pinguïn in de zomer is dat 
niet raar? Er hoort ook nog 
een dansje bij. Staan we 
allemaal klaar? 
 
Op de Zuidpool leven 
pinguïns. We gaan aan de 
knutsel met eierdozen en 
maken pinguïns op 
ijsschotsen. 
 
Het lijkt niet mogelijk in de 
zomer, maar toch gaan we 
glijden op ijs. Hoe….? Kom 
maar kijken! 

Een heel speciale 
speeltuin! 
Lol maken, avonturen 
beleven……….. een bezoekje 
aan Fort Drakensteijn is 
één grote verrassing! 
 
We vullen de 
picknickmand, stappen in 
de BSO-bus en gaan richting 
Schiedam! 
 
Graag vóór 09.00 uur 
binnen zijn, dan kunnen we 
op tijd vertrekken! 
 
 

Waterpret! 
Waterestafette en 
waterballonnen. Als je 
graag nat wordt, heb je 
vandaag een topdag. We 
houden het niet droog met 
de leukste waterspelletjes!   
 
Als echte zandsculptuur-
bouwers gaan we op het 
‘strand’ aan de slag. Naast 
inzicht is overleg en 
concentratie hier ook van 
belang.  
 
Neem een extra set 
(zwem)kleding en een 
handdoek mee.  

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 
 

Expeditie Plukkebol 
 
 

 
 
 
 
 
  

Expeditie Zuid- & 
Noordpool 
We starten de vakantie 
ijskoud en gaan op 
expeditie naar de Zuid- en 
Noordpool! 
 
Eskimo’s wonen in iglo’s, 
vandaag bouwen we zelf 
zo’n iglo! We hebben 
natuurlijk geen sneeuw, dus 
we gaan aan de slag met 
melkpakken. 
 
IJsblokjes zijn net iets 
lekkerder met fruit erin, die 
maken we vanmiddag! 

Competitie @ Delftse Hout 
Vandaag testen we je 
bouwkundige kennis. Wie 
maakt het mooiste, hoogste 
en meest ‘technische’ 
zandkasteel?  
 
Op een zomerse dag doen 
we ook graag een 
wedstrijdje beachvolleybal. 
Let op: kleren mogen vies 
worden vandaag!  
 
Mocht je even uit willen 
rusten en zonnen, neem dan 
ook je handdoek mee! 
 

Doe de pinguïn-dans! 
Hij voelt zich net een 
pinguïn in de zomer is dat 
niet raar? Er hoort ook nog 
een dansje bij. Staan we 
allemaal klaar? 
 
Op de Zuidpool leven 
pinguïns. We gaan aan de 
knutsel met eierdozen en 
maken pinguïns op 
ijsschotsen. 
 
Het lijkt niet mogelijk in de 
zomer, maar toch gaan we 
glijden op ijs. Hoe….? Kom 
maar kijken! 

Als een vis in het water 
Eskimo’s zijn dol op vissen, 
vandaag staat de vis 
centraal! 
 
Wie vangt vandaag de 
meeste vissen? 
 
Voor de lunch bakken we 
vissticks voor op brood. 
Lekker!! 

Experimenteer erop los 
Delft is met de TU een 
echte wetenschapsstad. Wij 
willen natuurlijk wel iets 
van die wetenschap te 
weten komen en doen 
daarom allemaal proefjes 
met water en ijs. Wat zinkt 
en wat blijft juist drijven? 
Dat wordt knoeien! 
 
Maak je klaar voor een 
ijskoude spelletjesmiddag: 
De grond is ijs, bungelende 
bengel, doe je gezellig 
mee?! 
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week 1  Maandag 19/7 Dinsdag 20/7 Woensdag 21/7 Donderdag 22/7 Vrijdag 23/7 

Kigo & Kigo+ 
BSO Raamstraat 
 

Expeditie Plukkebol 
 

 

 
 
 

 
 

Ravotten in het bos 
We starten de dag met een 
supergave 
natuurspeurtocht in de 
Delftse Hout. 
 
Na een uitgebreide picknick 
staat het spel ‘Levend 
Stratego’ op het 
programma! 
Jagen, de vlag verdedigen, 
tactisch denken en 
samenwerken.. Misschien 
zit jij wel in het winnende 
team! 
 
Let op: graag vóór 09.00 
uur binnen zijn, dan kunnen 
we op tijd vertrekken! Kom 
op de fiets en trek 
makkelijke en oude kleding 
aan! 

Daar bij de waterkant! 
Wat leeft er eigenlijk 
allemaal in het water? 
Herken jij de beesten op de 
kaart? Of hou jij meer van 
vissen? Dan is je eigen 
hengel maken natuurlijk vet 
cool! 
 
Zelf een vlot bouwen met 
pallets en tonnen en dan… 
varen natuurlijk! 
 
Daarna kun je even tot rust 
komen tijdens het vissen, 
wie weet heb jij wel beet. 
 
Let op: graag vóór 09.00 uur 
binnen zijn, dan kunnen we 
op tijd vertrekken! Kom op 
de fiets en trek makkelijke 
en oude kleding aan! 

Doe de pinguïn-dans! 
Hij voelt zich net een 
pinguïn in de zomer is dat 
niet raar? Er hoort ook nog 
een dansje bij. Staan we 
allemaal klaar? 
 
Op de Zuidpool leven 
pinguïns. We gaan aan de 
knutsel met eierdozen en 
maken pinguïns op 
ijsschotsen. 
 
Het lijkt niet mogelijk in de 
zomer, maar toch gaan we 
glijden op ijs. Hoe….? Kom 
maar kijken! 

Lekker in het water… 
Zwemmen is gezond! 
 
Het werkt ontspannend.. 
Je verbrandt calorieën.. 
Het versterkt je spieren.. 
Het versterkt je longen.. 
 
Allemaal leuke weetjes, 
maar zwemmen is vooral 
gewoon héél leuk! 
 
We gaan gezellig een paar 
uurtjes zwemmen bij De 
Viergang in Pijnacker. 
 
Let op: graag vóór 09.00 uur 
binnen zijn, dan kunnen we 
op tijd vertrekken! Kom op 
de fiets en vergeet je 
zwemkleding niet! 
 
 
 

Exotische dierendag 
Altijd al een keer een spin 
vast willen houden? Of een 
slang om je nek? 
 
Dan hebben we goed 
nieuws voor je:vVan 14.00 
uur tot 16.00 uur komt er 
iemand van Exotus Serpenti 
op bezoek met echt 
exotische dieren die jij mag 
aanraken en bewonderen! 
 
Maar uiteraard mag je ook 
vanaf een afstandje 

meegenieten       
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Bopo & Praan 
BSO Raamstraat 
 

Expeditie Plukkebol 
 

 
 

 
 
 
 
 

Sporten, sporten en nog 
eens sporten!  
Waar kan dat nou beter dan 
op het sportveld van 
Scholencombinatie 
Delfland? We hebben vele 
sportieve leuke spellen voor 
jullie in petto.  
 
Vergeet niet je sportieve 
outfit aan te doen! 
 
’s Middags gaan de 
blinddoeken om voor een 
proefspel… durf jij het 
aan?! 
 

Vamos a la playa! 
Genieten van de ochtendzon 
en het zand tussen je tenen. 
We gaan naar het strandje 
bij de Delftse Hout en 
bouwen de mooiste 
zandkastelen. Zwemkleding 
en handdoek mee! 
 
Na een heerlijke picknick 
houden we een kleine siësta 
onder de mooie bomen. 

Op naar de Andes! 
In de Andes vind je lama’s. 
Weet jij hoe zo’n dier er uit 
ziet? 
Groot en wollig.. 
We maken zelf zo’n lama 
van karton en wol. 
 
Vervolgens vertrekken we 
op onze lama door de 
Andes richting de zon en de 
Inca’s. 

Het vliegt en is rond… 
Weet jij wat het is?! 
Nee geen ufo, het is een 
frisbee! 
 
Vandaag maken we zelf 
zo’n vliegende schotel en 
testen we hem natuurlijk in 
de middag uit!  
We gaan richting het park, 
welke frisbee komt het 
verst?! 
 
 

Een dagje Kievit… 
Wie wil dat nou niet?! 
 
De speelweide staat vol 
met uitdagende 
speeltoestellen. Van 
trampoline tot kabelbaan 
tot speelfort, er is vanalles! 
 
We nemen de 
picknickmand weer mee en 
vertoeven een heerlijk 
dagje in Berkel en 
Rodenrijs! 
Let op: graag vóór 09.00 uur 
binnen zijn, dan kunnen we 
op tijd vertrekken! 
 

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 
 

Expeditie Plukkebol 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
  

Hola amigo! 
Deze week vertrekken we 
naar Zuid-Amerika. 
Met karton en papier-
maché bouwen we ‘de 
bergketen van de Andes’, 
een monumentale rij van 
bergen. Plan alvast jouw 
reis door Colombia, Peru, 
Argentinië en Chili, de 
landen langs de Andes. 
 
In de middag is er natuurlijk 
tijd voor een potje voetbal. 
Goal! 

Doe een dansie op 
vakantie! 
Cumbia is een heerlijk Zuid-
Amerikaans ritme. Zwaai 
met je heupen, gooi je 
handen in de lucht en 
draaien maar! 
 
Na het dansje op vakantie is 
het tijd voor de lunch, we 
vullen de picknickmand en 
doen er stiekem een 
heerlijk, zelfgemaakt Zuid-
Amerikaans toetje in. 

Op naar de Andes! 
In de Andes vind je lama’s. 
Weet jij hoe zo’n dier er uit 
ziet? 
Groot en wollig.. 
We maken zelf zo’n lama 
van karton en wol. 
 
Vervolgens vertrekken we 
op onze lama door de 
Andes richting de zon en de 
Inca’s. 

Op safari… 
bij de kinderboerderij in 
Tanthof!  
Een bezoekje aan de dieren 
en de natuur hoort erbij. 
 
We gaan schapen, geiten, 
pony’s, ezels en allerlei 
andere dieren bewonderen.  
 
We nemen de 
picknickmand mee en 
maken er een gezellig dagje 
uit van! 
 

AQUApret! 
Trek je zwemkleding aan 
want het wordt een natte 
boel! We doen vandaag 
verschillende 
waterspelletjes. 
 
Tijdens de lunch eten we 
een zelfgemaakte salade 
van komkommer, avocado 
en tomaten. 
Eet smakelijk! 
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week 2  Maandag  26/7 Dinsdag 27/7 Woensdag 28/7 Donderdag 29/7 Vrijdag 30/7 

Kigo & Kigo+  
BSO Raamstraat 

 
Expeditie Plukkebol 

 

 

 
 
 

 
 

Slootje springen, bomen 
klimmen en vlotten 
maken! Als echte 
padvinders gaan we op 
ontdekkingsreis in de 
natuur. Op naar de 
Speeldernis in Rotterdam, 
de oudste natuurspeeltuin 
van Nederland!  
 
Bereid je ouders en de 
wasmachine alvast maar 
voor. 
 
Let op: kom op de fiets en 
trek oude kleding aan. 
Neem je ook je 
zwemkleding mee? 

Proefjesdag! 
Deze dag zal in het teken 
staan van allerlei proeven: 
 
Wat blijft er drijven in 
water? Wat gebeurt er met 
een waterballon in de 
vriezer? Hoe kan papier 
boeken tillen? 
 
En natuurlijk ook letterlijk 
proeven: we maken zelf een 
taart, het uitproberen 
waard! 
 

Op naar de Andes! 
In de Andes vind je lama’s. 
Weet jij hoe zo’n dier er uit 
ziet? Groot en wollig. 
We maken zelf zo’n lama 
van karton en wol. 
 
Vervolgens vertrekken we 
op onze lama door de 
Andes richting de zon en de 
Inca’s. 

Bibberdag! 
Ken je het spel ‘Dokter 
Bibber’? 
 
Wij gaan deze ochtend een 
eigen bibberspiraal maken! 
 
Daarna zetten we een 
parcours uit met lint of 
touw met belletjes eraan… 
 
….. en gaan op zoek naar de 
schat zonder dat er een 
belletje afgaat… spannend! 

AQUA Splashdag! 
We doen vandaag allerlei 
spellen in het thema 
‘water’! 
 
Flessenvoetbal 
Sponstikkertje 
Knikkers vissen 
en een watergevecht mag 
zeker niet ontbreken! 
 
Dat en nog veel meer… 
 
Duimen jullie mee voor 
mooi weer? 
 
Neem droge kleding en/of 
zwemkleding en handdoek 
mee! 
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Bopo & Praan 
BSO Raamstraat 
 

Expeditie Plukkebol 
 

 
 

 
 
 
 
 

Vliegen met beide benen 
op de grond 
We hebben alles in huis 
gehaald om een echte 
vlieger te maken. Lukt het 
jou om ‘m in de lucht te 
krijgen….en te houden?   
 
In de middag genieten we 
van een zelfgemaakt 
Italiaans ijsje, smullen! 

Silhouette portret 
We nemen een doos 
stoepkrijt, gaan in de zon 
staan en trekken elkaars 
schaduw over. 
 
Vervolgens mag je je eigen 
‘silhouette’ helemaal naar 
eigen invulling versieren en 
mooi maken! 
Als alle portretten klaar zijn, 
maken we een groepsfoto! 
 
In de middag gaan we lekker 
in de weer met water en een 
watergevecht kan dan zeker 
niet ontbreken! 

Oud-Hollandse spelletjes 
Je kunt vandaag allerlei oud 
Hollandse spelletjes doen, 
maar de nadruk ligt vooral 
op overheerlijke spelletjes: 
‘snoep’happen en 
koekhappen. 
 
Als het goed is, schijnt het 
zonnetje en dan komt een 
zonnebril goed van pas! We 
gaan aan de slag en maken 
er zelf één. 
 
Voor de lunch maken we 
zelf miniburgers. Kan jij een 
beetje koken? 

Een bloemige dag! 
Pluk wat bloemen en steek 
ze in je haar. Vandaag is het 
één groot feest en vieren 
we nog eens extra dat het 
vakantie is! Op de markt 
halen we verse bloemen en 
wie weet komen we 
onderweg ook nog wel iets 
moois tegen.  
 
’s Middags maken we hier 
kettingen van! 
 

Natuurjutten 
Zet je speurderspet op en 
speuren maar! Wat kom jij 
allemaal tegen in de 
natuur?  
 
Voordat we vertrekken 
maken we heerlijke 
broodjes gezond! 
 
We nemen onze broodjes 
mee en genieten van een 
heerlijke picknick. 

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 
 

Expeditie Plukkebol 
  
 

 
 
 
 
 
  

Op naar Down Under! 
In Australië heb je het 
Great Barrier Reef, een 
mooi stuk koraal waar je al 
duikend kan genieten van 
de vissen. 
 
Daar gaan we niet heen, 
maar wel naar het Delftse 
Hout, op zoek naar visjes! 
Neem je zwembroek en 
duikbril maar mee! 
 
In de middag gaan we 
schilderen, misschien 
schilder jij de visjes die je 
hebt gezien? 

Er op uit…!  
Trek je laarzen vandaag aan 
want we gaan naar de  
kinderboerderij bij de 
Delftse Hout. Lekker 
knuffelen met de geitjes, 
konijnen en andere dieren. 
 
We nemen de picknickmand 
mee en picknicken op het 
veldje bij de boerderij! 
 
 

Oud-Hollandse spelletjes 
Je kunt vandaag allerlei oud 
Hollandse spelletjes doen, 
maar de nadruk ligt vooral 
op overheerlijke spelletjes: 
‘snoep’happen en 
koekhappen. 
 
Als het goed is, schijnt het 
zonnetje en dan komt een 
zonnebril goed van pas! We 
gaan aan de slag en maken 
er zelf één. 
 
Voor de lunch maken we 
zelf miniburgers. Kan jij een 
beetje koken? 

Wildlife 
Kangoeroe’s, struisvogels 
en koala’s zijn dieren die je 
hier niet snel in het wild zal 
vinden, maar wel in 
Australië. 
 
We gaan aan de knutsel en 
maken een dierentuin. 
Welk dier maak jij? 
 
In de middag gaan we 
richting het Abtwoudse bos 
om op zoek te gaan naar de 
dieren die daar leven! 
 

Ooit Finding Nemo gezien? 
Die zwom helemaal naar 
Australië! 
 
Er zijn daar zoveel mooie 
vissen, misschien kunnen 
we ze wel namaken! 
 
’s Middags trekken we onze 
sportkleding aan en doen 
we onder andere 
kangoeroetikkertje. Hoe 
dat moet? Daar kom je 
maar op één manier 
achter….! 
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Kigo & Kigo+  
BSO Raamstraat 
 

Expeditie Plukkebol 
 

 

 

 
 
 

 
 

Schaduwtekenen 
We starten de dag met het 
maken van je eigen 
stoepkrijt. 
 
Na een heerlijke lunch 
tekenen we met dat 
stoepkrijt elkaars schaduw 
na. 
 
Eenmaal klaar maken we er 
een foto van, zodat we een 
gave groepsfoto hebben 
met alleen contouren! 

Zeepkistenrace 
Daar komt best wat 
vakmanschap bij kijken! 
 
Bouw jij mee aan onze eigen 
Plukkebol-zeepkist? 
Of laat jij liever je hersenen 
kraken in de escaperoom? 
 
Genoeg uitdaging vandaag! 

Oud-Hollandse spelletjes 
Je kunt vandaag allerlei oud 
Hollandse spelletjes doen, 
maar de nadruk ligt vooral 
op overheerlijke spelletjes: 
‘snoep’happen en 
koekhappen. 
 
Als het goed is, schijnt het 
zonnetje en dan komt een 
zonnebril goed van pas! We 
gaan aan de slag en maken 
er zelf één. 
 
Voor de lunch maken we 
zelf miniburgers. Kan jij een 
beetje koken? 

Sport- en speldag! 
De jongens vs. de meisjes 
 
Welk team is het snelst? 
Welk team is het sterkst? 
Welk team is het slimst? 
 
De teams krijgen 
verschillende uitdagende 
sport- en spelonderdelen 
om de strijd met elkaar aan 
te gaan. 
 
Wie gaan er winnen? 

Dagje Delftse Hout 
 
Een dagje vertoeven in en 
rondom het bos is altijd fijn. 
 
Picknicken 
Spelletjes 
Speurtocht 
Zwemmen 
Varen 
 
Wat wil je nog meer?! 
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Er op uit…!  
Trek je laarzen vandaag aan 
want we gaan naar de  
kinderboerderij bij de 
Delftse Hout. Lekker 
knuffelen met de geitjes, 
konijnen en andere dieren. 
 
Zandkoekjes maken op het 
strand zijn leuk. Opeten is 
nog leuker. Met deze 
koekjes kan dat dus smullen 
maar!   

Op expeditie 
Vandaag zijn we op alles 
voorbereid. We maken een 
tocht door de natuur om 
ons heen en verzamelen 
daarbij alles waar we mee 
kunnen knutselen. 
 
Dat we creatief zijn, zullen 
we wel even bewijzen. Met 
alle gevonden voorwerpen 
uit de natuur maken we ons 
eigen kunstwerk.  

Speel je rot! 
We zetten verschillende 
spellen uit, nemen heel veel 
buitenspeelgoed mee en 
maken er een echte 
buitenspeeldag van. 
 
Van al die spelletjes krijgen 
we trek. Zullen we een 
omeletje bakken? Lekker! 
 
In de middag gaan we weer 
verder waar we gebleven 
waren met de spelletjes… 

Trek je sportieve outfit 
maar aan 
Vandaag is behendigheid, 
lenigheid en kracht nodig. 
In een parcours gaan we de 
uitdaging met onszelf en 
elkaar aan.  
 
In de middag komen we 
helemaal bij en laten we 
onze creativiteit los met het 
maken van ons eigen 
schilderij.  

Druk er maar een stempel 
op 
We maken onze eigen 
stempels en stempelen er 
lekker op los.  
We dobbelen rond met een 
dobbelspel.  
 
In de middag gaan we 
knippen, plakken en verven. 
Eens kijken wat daar uit 
gaat komen.   

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 
 

Expeditie Plukkebol 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
  

Tijd voor Afrika! 
Er is niets beter dan de 
week dansend te beginnen. 
Jerusalema is nog steeds 
een hit, die ons naar Afrika 
brengt. 
We gaan samen de dansjes 
van dit nummer oefenen, 
doe je mee? 
 
We stoppen niet met 
bewegen en gaan ook nog 
een oud-Hollands potje 
zaklopen. Ben jij er goed in? 
Laat maar zien! 
 

We kunnen er niet 
bovenlangs.. 
we kunnen er niet 
onderdoor, we moeten er 
dwars doorheen! 
We gaan op safari in de 
Delftse Hout. Verrekijkers 
en vergrootglazen mee, we 
gaan vogels spotten en 
kriebelbeestjes zoeken! 
 
We nemen onze lunch mee 
en maken midden in het bos 
een safari-stop. Wie weet 
komt er wel een vogeltje om 
een kruimeltje vragen…. 
Let op: graag vóór 09.00 uur 
binnen zijn, dan kunnen we 
op tijd vertrekken! 

Speel je rot! 
We zetten verschillende 
spellen uit, nemen heel veel 
buitenspeelgoed mee en 
maken er een echte 
buitenspeeldag van. 
 
Van al die spelletjes krijgen 
we trek. Zullen we een 
omeletje bakken? Lekker! 
 
In de middag gaan we weer 
verder waar we gebleven 
waren met de spelletjes…  

Afrikaanse koninklijke 
sieraden 
We verzamelen karton, wol, 
belletjes, verf en duiken in 
de huid van een echte 
juwelier. 
We maken kleurrijke 
kettingen en enkelbandjes. 
Tover je zelf om in een prins 
of prinses en wij maken een 
foto van je! 
 
Lust jij een ijsje in de 
middag? Vast wel! 

Tekenen met schaduw! 
Kies jouw favoriete 
Afrikaanse dier en maak 
een silhouet-portret ervan. 
 
We zetten het dier in de 
zon, trekken de schaduw 
over en maken zo ons eigen 
Afrikaanse dieren-silhouet! 
 
In de middag gaan we op 
pad en op zoek naar 
kriebelbeestjes. Maar je 
mag ook op zoek naar 
bloemen voor een mooie 
bloemenkrans! 
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Stenen beschilderen 
We starten de dag met een 
wandeling naar het 
Wilhelminapark, op zoek 
naar mooie stenen! 
 
Na een heerlijke picknick 
en wat spelletjes gaan we 
terug naar de locatie om 
deze stenen om te toveren 
in echte schatten, door ze 
te schilderen! 

Challenge dag! 
Een scorekaart, een 
stopwatch en uitdagende 
opdrachten zorgen ervoor 
dat de spanning voelbaar zal 
zijn vandaag. 
 
Hoe lang kan jij de bal hoog 
houden? 
Hoe hoog kan jij een toren 
van bekertjes bouwen in 1 
minuut? Dit en méér! 

Speel je rot! 
We zetten verschillende 
spellen uit, nemen heel veel 
buitenspeelgoed mee en 
maken er een echte 
buitenspeeldag van. 
 
Van al die spelletjes krijgen 
we trek. Zullen we een 
omeletje bakken? Lekker! 
 
In de middag gaan we weer 
verder waar we gebleven 
waren met de spelletjes… 

Surfen @ Plane 
Heb jij ook altijd al op een 
surfplank willen staan?! 
 
Vandaag krijg jij de kans om 
het surfersparadijs te 
ontdekken! 
 
Zwemkleding en handdoek 
mee. Graag vóór 09.00 
binnen, dan kunnen we op 
tijd vertrekken! 
 

Op naar de waterspeeltuin 
Naast een bezoekje aan de 
stadsboerderij gaan we ook 
spetteren! Dit doen we in 
de waterspeeltuin van 
Buytendelft.  
 
Zwemkleding en handdoek 
mee. Graag vóór 09.00 
binnen, dan kunnen we op 
tijd vertrekken! 
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Ik hou van Holland! 
Genieten met alle bekende 
Hollandse spelletjes. Wie is 
er niet groot mee 
geworden? Spijker poepen, 
koek happen en zak lopen 
komen zeker voorbij.  
 
In de middag gaan wel 
spelen in het park en 
genieten van de Hollandse 
natuur. Wat een topdag! 

Knip en…plak! 
We maken een collage van 
alle mooie momenten in de 
vakantie. Deze zomer gaan 
we nu zeker niet meer 
vergeten.  
 
De pizzeria opent vandaag 
zijn deuren. De heerlijkste 
geuren en kleuren komen 
voorbij. Uiteraard bepaal je 
de ingrediënten helemaal 
zelf.  

Plukkebol Festival  
Pluk wat bloemen en steek 
ze in je haar. Vandaag is het 
één groot feest en vieren 
we nog eens extra dat het 
vakantie is!  
 
Trek je festivaloutfit maar 
uit de kast, wij zorgen voor 
de rest. Er is muziek en je 
kunt een echte glittertattoo 
laten zetten.  
 
We maken onze eigen 
cocktails en serveren die in 
onze speciale bar. 

Poppentheater Plukkebol 
Aan de slag met theater. 
Maak van allerlei materiaal 
je eigen handpop en een 
gave poppenkast.  
 
Even oefenen met onze 
eigen poppenkastpoppen 
en de voorstelling kan 
beginnen! 
  
In de middag doen we 
briefverstoppertje. Weet jij 
hoe dit spel gaat?  
 

Spetteren maar! 
Neem vandaag je 
zwemkleding maar mee. 
We gaan allemaal leuke 
waterspelletjes doen.  
 
We maken ook nog een 
heel speciale taart met 
heerlijke ingrediënten. Kun 
jij raden welke dat zijn? 
 
 

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 
 

Expeditie Plukkebol 
 
 

 
 

 
 
 
  

Ahoy maatjes! 
Deze week gaan we het 
schip op en bevaren we de 
zeeën & oceanen. 
 
Een van de grootste dieren 
in de oceaan is een walvis. 
Deze maken we vandaag, 
inclusief spuitgat! Hoe we 
dat doen? Kom maar kijken! 
 
In de middag gaan we aan 
de slag met water en doen 
we een potje 
flessenvoetbal. Hou jij je 
fles het langste vol? 
 

The Great Geysir 
Het schip zet koers richting 
IJsland. Dit land staat 
bekend om de geisers die je 
daar kunt vinden! 
 
Een geiser is een vulkanisch 
verschijnsel, waarbij er heet 
water uit de grond spuit! 
Oppassen geblazen dus. 
Vandaag maken we zelf een 
geiser, maar wel met íets 
koeler water! 
 

Plukkebol Festival  
Pluk wat bloemen en steek 
ze in je haar. Vandaag is het 
één groot feest en vieren 
we nog eens extra dat het 
vakantie is!  
 
Trek je festivaloutfit maar 
uit de kast, wij zorgen voor 
de rest. Er is muziek en je 
kunt een echte glittertattoo 
laten zetten.  
 
We maken onze eigen 
cocktails en serveren die in 
onze speciale bar. 

Het leeft in de zee en heeft 
8 ‘poten’… 
weet jij wat voor een 
monster dit is? 
 
We steken onze creatieve 
handen uit de mouwen en 
maken zo’n glibberige 
octopus! 
 
Of.. maak je eigen hengel, 
dan kijken we ’s middags of 
we een lekker visje kunnen 
vangen! 

Schelpen en schatten 
Vandaag zetten we onze 
speurneuzen op en gaan op 
zoek naar de mooiste 
schelpen! 
 
Als we er genoeg verzameld 
hebben, gaan we lekker aan 
de knoei met zand en gips 
en maken zelf fossielen. 
 
Uiteraard is er ook tijd 
genoeg om lekker te 
experimenteren en te 
knoeien met water! 
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Paviljoen de Zweth 
‘Een dagje Paviljoen de 
Zweth is altijd pret!´ 
 
Kanovaren, Waterfietsen, 
Midgetgolf, Klim- en 
klauterparcours. 
 
Kortom, dit wordt een dag 
om nooit meer te vergeten! 

Mega grote XXL bellen 
blazen. 
Met het geheime recept wat 
we zelf gaan fabriceren, kan 
je enorm grote bellen 
blazen. 
 
En daar heb je natuurlijk ook 
een hele grote bellenblaas 
voor nodig. Ook die gaan we 
zelf maken. 
 
Wie maakt de grootste XXL 
bel? 

Plukkebol Festival  
Pluk wat bloemen en steek 
ze in je haar. Vandaag is het 
één groot feest en vieren 
we nog eens extra dat het 
vakantie is!  
 
Trek je festivaloutfit maar 
uit de kast, wij zorgen voor 
de rest. Er is muziek en je 
kunt een echte glittertattoo 
laten zetten.  
 
We maken onze eigen 
cocktails en serveren die in 
onze speciale bar. 

Dagje Balijbos 
We nemen onze 
rubberboten mee en onze 
eigengemaakte hengels. 
 
We vullen een 
picknickmand vól met 
lekkernijen en spelen 
allerlei gave bosspellen! 
 
Kortom, wij vermaken ons 
wel in het Balijbos! 

Oud-Hollandse 
spelletjesdag 
Wie kent ze niet? 
 
Koekhappen 
Sjoelen 
Elastieken 
Ezeltje Prik 
Vier-op-een-rij 
Zaklopen 
Spijkerpoepen 
Blikgooien 
Boter, kaas en eieren 
 
Vroeger waren die 
spelletjes al leuk, maar ook 
nu zijn deze ouwe-gouwe 
ontzettend leuk om te 
doen! 
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Designer gezocht! 
Ontwerp je eigen t shirt en 
schitter daarin op de 
catwalk.  
We verwachten echt de 
mooiste creaties. 
 
Een groen drankje gaan we 
maken…en proeven. Durf jij 
deze uitdaging aan? 

‘’Train je brains’’ 
Wie weet de rebus  op te 
lossen? Opperste 
concentratie zal hiervoor 
nodig zijn.  
 
We hebben vandaag ook 
speciale brieven in 
puzzelvorm. Kortom, zorg 
dat je goed bent uitgerust.   

Vamos a la playa! 
Genieten van de 
ochtendzon en het zand 
tussen je tenen. We gaan 
naar het strandje bij de 
Delftse Hout en bouwen de 
mooiste zandkastelen.  
Zwemkleding en handdoek 
mee. 
 
Na een heerlijke picknick is 
het tijd voor een spannende 
speurtocht! 

Expeditie in de omgeving 
We starten de dag rustig 
met een yogasessie op een 
grasveldje in de buurt.  
 
Neem je handdoek mee en 
trek makkelijke kleren aan. 
 
Natuurlijk ontbreekt een 
smakelijke picknick niet.  
In de middag maken we  
onze eigen bootjes die we 
testen in het water.  
 

Plukkebol festival 
We sluiten af met ons eigen 
festival. Goede muziek, een 
lekker hapje en een 
drankje. We dansen lekker 
rond en denken terug aan al 
die leuke Expeditie 
Plukkebol activiteiten.  
 
Trek je festivaloutfit maar 
aan.  
 

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 
 

Expeditie Plukkebol 
 
 

 
 

 
 
 

Tropische sferen 
De laatste week sluiten we 
natuurlijk af met een 
feestje! ’s Ochtends gooien 
we de heupen los en gaan 
we limbodansen! Hoe laag 
kun jij? 
 
Zet je helm maar op, want 
’s middags doen we een 
kokosnotengevecht…. 
Grapje, met 
waterballonnen! Neem je 
droge kleren mee? 

IJs in de ochtend?! 
Dát kan alleen als het 
vakantie is! 
We maken zelf superlekkere 
waterijsjes… smullen! 
 
Na een overheerlijke lunch 
vertrekken we naar de 
speeltuin in de Bomenwijk. 
 
We klimmen, klauteren en 
spelen erop los! 

Vamos a la playa! 
Genieten van de 
ochtendzon en het zand 
tussen je tenen. We gaan 
naar het strandje bij de 
Delftse Hout en bouwen de 
mooiste zandkastelen.  
Zwemkleding en handdoek 
mee. 
 
Na een heerlijke picknick is 
het tijd voor een spannende 
speurtocht! 

Wapper je koel! 
In die warmte kunnen we 
wel wat verkoeling 
gebruiken. Kom jij een 
abanico maken? Dit is een 
traditionele Spaanse 
waaier! 
 
In de middag koelen we nog 
verder af met een 
waterparcours, vergeet je 
zwemkleding niet!   

Hoe behendig ben jij? 
Het vraagt om wat 
samenwerking en 
technisch inzicht… we 
bouwen samen een vlot. 
Weet jij wat we daarvoor 
nodig hebben?! 
 
Van al die inspanning 
krijgen we natuurlijk trek… 
Kom jij iets lekkers bakken 
in de kinderkeuken? Wat? 
Dat houden we nog even 
geheim! 
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Hipper je slipper of pimp je 
shirt! 
Op een creatieve manier je 
slippers versieren met 
kralen, schelpjes en lint. 
 
Of maak jij liever je eigen 
unieke shirt? 
 
Je kunt je vandaag helemaal 
uitleven in het maken van 
jouw EIGEN creatie! 
 
PS. Wij zorgen voor slippers 
en T-shirts. 
 

Waterfietsen @ Knus 
We starten de dag met een 
heerlijk uitgebreide picknick 
in de Delftse Hout, 
 
om vervolgens lekker uit te 
buiken op de waterfiets!  
 
Neem je ook je zwemspullen 
mee? Af en toe een frisse 
duik in het water voor 
afkoeling zal zeker gewenst 
zijn! 
 
 

Vamos a la playa! 
Genieten van de 
ochtendzon en het zand 
tussen je tenen. We gaan 
naar het strandje bij de 
Delftse Hout en bouwen de 
mooiste zandkastelen.  
Zwemkleding en handdoek 
mee. 
 
Na een heerlijke picknick is 
het tijd voor een spannende 
speurtocht! 

Workshop COOL energy 
We volgen vandaag een 
workshop die alles te 
maken heeft met 
elektriciteit en opslag. We 
ontdekken hoe energie 
opgeslagen wordt en steken 
ook nog eens onze 
technische handen uit de 
mouwen. 
 
Op naar het Science Centre! 

Uitrazen geblazen! 
We stappen op de fiets of in 
de BSO-bus en brengen een 
bezoekje aan onze locatie 
aan de Rotterdamseweg. 
 
Ze hebben daar namelijk 
een heuse stormbaan en 
wij zijn uitgenodigd om 
daar te komen klimmen, 
rennen, springen, noem het 
maar op! 
 
Supergaaf! 
 
Vergeet je zwemkleding 
niet! 
 


