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

Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 
Expeditie Plukkebol 

 
 

Spetterende opening! 
De Plukkebol-vlag is 
gehesen en wij zijn er 
helemaal klaar voor: een 
Expeditie die ons zal leiden 
naar de meest 
avontuurlijke & groene 
plekken deze vakantie.  
 
Neem een extra set kleding, 
zwemkleding & een 
handdoek mee.  
Je kunt namelijk flink nat 
worden tijdens de 
spetterende waterspellen 
die op het programma 
staan. 

Zomerse brunch met 

graffiti  
Smullen maar! Gezond & 
voldoende eten is belangrijk 
tijdens een Expeditie. In de 
kinderkeuken maken we 
zelf een heerlijke brunch 
met een frisse fruitsalade!  
 
‘s Middags gaan we met 
verf aan de slag. Op 
canvasdoeken spuiten we 
met graffiti de mooiste 
creaties! 

Zomerse dag  
Wat kan je allemaal met 
zand? We laden scheppen 
en emmers in en gaan op 
zoek naar een mooie spot 
op het strandje van de 
Delftse Hout: zandkastelen 
bouwen en kuilen graven.  
 
Vergeet je zwemkleding en 
handdoek niet, want dan 
kun je ook nog lekker 
pootjebaden. 
 
In overleg is dit programma te 
volgen op onze locatie bij de 
Cornelis Musius. 

  

Boswachters & 
kriebelbeestjes 
We gaan vandaag als echte 
boswachters op zoek naar 
allerlei kriebelbeestjes om 
ons heen. Met een 
vergrootglas, insectenhotel 
én observatiepotjes trekken 
we eropuit.  
 
In de middag rusten we 
lekker uit in een badje in de 
schaduw! 

 

Waterballonnen piñata 
Huh, wat is dat ? Zet je 
veiligheidsbril op en 
zwaaien maar. Wie is de 
snelste?  
 
In de middag gaan we als 
echte architecten aan de 
slag. We bouwen met klei 
en spaghetti de mooiste 
gebouwen. 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
Expeditie Plukkebol 

 
  

Spetterende opening! 
De Plukkebol-vlag is 
gehesen en wij zijn er 
helemaal klaar voor: een 
Expeditie die ons zal leiden 
naar de meest 
avontuurlijke & groene 
plekken deze vakantie.  
 
Neem een extra set kleding, 
zwemkleding & een 
handdoek mee.  
Je kunt namelijk flink nat 
worden tijdens de 
spetterende waterspellen 
die op het programma 
staan. 

Groene brunch met graffiti  
Smullen maar! Gezond & 
voldoende eten is belangrijk 
tijdens een Expeditie. In de 
kinderkeuken maken we 
zelf een heerlijke brunch 
met verschillende hapjes. 
Uiteraard kijken we even in 
de moestuin of we nog iets 
kunnen plukken voor op het 
menu.  
 
‘s Middags gaan we met 
verf aan de slag. Op 
canvasdoeken spuiten we 
met graffiti de mooiste 
creaties! 

Zomerse dag  
Wat kan je allemaal met 
zand? We laden scheppen 
en emmers in en gaan op 
zoek naar een mooie spot 
op het strandje van Delftse 
Hout: zandkastelen bouwen 
en kuilen graven.  
 
Vergeet je zwemkleding en 
handdoek niet, want dan 
kun je ook nog lekker 
pootjebaden. 
  
In overleg is dit programma te 

volgen op onze locatie bij de 

Cornelis Musius. 

Waterballonnen piñata 
Huh, wat is dat ? Zet je 
veiligheidsbril op en 
zwaaien maar. Wie is de 
snelste?  
 
In de middag gaan we als 
echte architecten aan de 
slag. We bouwen met klei 
en spaghetti de mooiste 
gebouwen. 

Exotische dierendag 
Altijd al een keer een spin 
vast willen houden? Of een 
slang om je nek? 
Dan hebben wij goed 
nieuws voor jou: 
 
Van 14:00 tot 16:00 uur 
komt er iemand van Exotus 
Serpenti op bezoek bij de 
locatie Raamstraat met 4 
echte exotische dieren die 
jij mag aanraken en 
bewonderen! 
 
Maar uiteraard mag je ook 
vanaf een afstandje 

meegenieten       
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Week 2 Maandag 26/7 Dinsdag 27/7 Woensdag 28/7 Donderdag 29/7 Vrijdag 30/7 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 
Expeditie Plukkebol 

 
 

De BSO in beweging 
Trek je sportiefste outfit 
maar aan! We werken ons 
vandaag in het zweet en 
doen mee aan een ware 
atletiek-estafette! 
 
Na zo’n inspannende 
ochtend hebben we 
natuurlijk trek en duiken we 
de kinderkeuken in voor 
een heerlijke, zelfgemaakte 
lunch! 

Knotsgekke dinsdag! 
Beweging staat deze week 
centraal, dus ook vandaag 
gaan we weer zweten! We 
vormen samen met Plik 
teams en nemen het tegen 
elkaar op tijdens het 
knotsgekke 
knotshockeytoernooi! 
 
In de middag is er alle tijd 
en ruimte om even lekker 
bij te komen van deze 
sportieve ochtend! 

 

Tralalalala en BINGO!  
Spits je oren en zorg ervoor 
dat je op het juiste moment 
BINGO roept. Eens kijken 
wie er vandaag een liedje 
moet zingen. 
 
In de middag drinken we 
een groen sapje, wie durft 
dit aan? 
 
In overleg is dit programma te 

volgen op onze locatie bij de 

Cornelis Musius. 

Game, set, match! 
Zo’n sportieve week is niet 
compleet zonder een potje 
tennis! 
We krijgen tennisles van 
een ware prof van Koos 
Heiligers tennisschool. 
 
’s Middags steken we de 
barbecue aan en maken we 
zelf Yakitori sticks… 
Smullen!! 
 
 

We are the champions! 
Het EK is net afgelopen, 
maar wij doen het nog even 
dunnetjes over! We maken 
teams en kijken wie de 
Plukkebol-schaal 
binnensleept! 

 
We sluiten de week zen af 
en gaan aan de slag met 
onze vouwtechniek! Heb jij 
wel eens gehoord van 
origami? 
 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
Expeditie Plukkebol 

 
  

De BSO in beweging 
Trek je sportiefste outfit 
maar aan! We werken ons 
vandaag in het zweet en 
doen mee aan een ware 
atletiek-estafette! 

 
In de middag duiken we de 
Japanse keuken in en 
bereiden we zelf sushi. Ga jij 
voor de Maki, de Nigiri of 
de Oshi? 

Knotsgekke dinsdag! 
Ook vandaag begeven we 
ons in Japanse sferen. Maar 
eerst: aan de slag! We 
vormen samen met Iger 
teams en nemen het tegen 
elkaar op tijdens het 
knotshockeytoernooi! 
 
In de middag gaan we aan 
de slag en maken we een 
kimono. Weet jij wat dat is? 

Tralalalala en BINGO!  
Spits je oren en zorg ervoor 
dat je op het juiste moment 
BINGO roept. Eens kijken 
wie er vandaag een liedje 
moet zingen. 
 
In de middag drinken we 
een groen sapje, wie durft 
dit aan? 
 
In overleg is dit programma te 

volgen op onze locatie bij de 

Cornelis Musius. 

Game, set, match! 
Zo’n sportieve week is niet 
compleet zonder een potje 
tennis! 
We krijgen tennisles van 
een ware prof van Koos 
Heiligers tennisschool. 
 
’s Middags steken we de 
barbecue aan en maken we 
zelf Yakitori sticks en 
andere overheerlijke 
Japanse hapjes… 
Smullen!! 
 

We are the champions! 
Het EK is net afgelopen, 
maar wij doen het nog even 
dunnetjes over! We maken 
teams en kijken wie de 
Plukkebol-schaal 
binnensleept! 

 
We sluiten de week zen af 
en gaan aan de slag met 
onze vouwtechniek! Heb jij 
wel eens gehoord van 
origami? 
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Week 3 Maandag  2/8 Dinsdag 3/8 Woensdag 4/8 Donderdag 5/8 Vrijdag 6/8 
 

Neube & Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 
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! 
  
Bereid je ouders en de 
wasmachine alvast maar 
voor. 

 

Circus Plukkebol…komt dat 
zien!   
Altijd al bij het circus 
gewild? Dit is je kans! 
Samen met echte artiesten 
van circus Kabel oefenen 
we op een aantal speciale 
technieken zoals jongleren. 
Aan het einde van de dag 
ben jij een echte 
circusartiest. 
 
Als lunch maken we 
broodjes knakworst. 
Lekker! 

Naar de Speeldernis  
Wat is er nou leuker dan 
spelen in de natuur? 
Klimmen in bomen, hutten 
bouwen met takken, 
dammen bouwen in het 
water.  
 
Er is zelfs een echte 
vuurplaats.  
 
Extra setje kleding mee en 
de kinderen graag vóór 
09.00 uur brengen. 
 

Waterexperiment 
Het wordt een dag van 
experimenteren en 
ontdekken. Hoe krijg je 
water over van de ene naar 
de andere emmer als je 
alleen maar een beker met 
gaatjes of een spons hebt? 
Lukt het jou een 
waterballon te vangen 
zonder nat te worden?  
 
We sluiten de dag af met 
groene ijsjes! Je kan nat 
worden dus neem extra 
kleding en zwemkleding 
mee. 

Smokkelaar, rover of 
mineur?  
Wat ben jij vandaag? Een 
goede smokkelaar of een 
topmineur die alle bommen 
vindt? Misschien ben je wel 
een echte rover.… 
 
Allerlei ‘kampspellen’, zoals 
levend stratego, smokkelen 
en groot kwartet staan op 
het programma. 
 
We sluiten de week af met 
kampliedjes rond het 
kampvuur! 

Neube & Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
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! 
  
Bereid je ouders en de 
wasmachine alvast maar 
voor. 

Circus Plukkebol…komt dat 
zien!   
Altijd al bij het circus 
gewild? Dit is je kans! 
Samen met echte artiesten 
van circus Kabel oefenen 
we op een aantal speciale 
technieken zoals jongleren. 
Aan het einde van de dag 
ben jij een echte 
circusartiest. 
 
Als lunch maken we 
broodjes knakworst.. 
Lekker! 

Naar de Speeldernis  
Wat is er nou leuker dan 
spelen in de natuur? 
Klimmen in bomen, hutten 
bouwen met takken, 
dammen bouwen in het 
water.  
 
Er is zelfs een echte 
vuurplaats.  
 
Extra setje kleding mee en 
de kinderen graag vóór 
09.00 uur brengen. 

Competitie @ Delftse Hout 
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! 
 
Daarnaast ontdekken we 
met onze opblaasboot de 
omgeving en spotten we 
vogels met een verrekijker. 

Smokkelaar, rover of 
mineur?  
Wat ben jij vandaag? Een 
goede smokkelaar of een 
topmineur die alle bommen 
vindt? Misschien ben je wel 
een echte rover.… 
 
Allerlei ‘kampspellen’, zoals 
levend stratego, smokkelen 
en groot kwartet staan op 
het programma. 
 
We sluiten de week af met 
een broodje bakken boven 
het kampvuur! 
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Week 4 Maandag 9/8 Dinsdag 10/8 Woensdag 11/8 Donderdag 12/8 Vrijdag 13/8 

Neube & Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 
Expeditie Plukkebol 

       

 

Frisbee erop los  
We bevinden ons vandaag 
in Italiaanse sferen en gaan 
aan de slag in de 
kinderkeuken! We bereiden 
zelf een pizza en kiezen wat 
we daar op willen!  
 
In de middag maken we 
onze eigen frisbee en 
testen die uiteraard buiten 
uit. 

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 uur 
binnen.  

 

Bootcamp 
Jumping jack, burpees, huh 
wie? Vandaag gaan jullie 
kennis met ze maken. Trek 
je sportkleren maar aan. 
 
We zorgen voor de nodige 
vitamines die bij zo`n dag 
horen. We maken onze 
eigen groente en fruit 
shakes. 

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! Op de markt 
halen we verse bloemen.  
 
Trek je festivaloutfit maar 
uit de kast, wij zorgen voor 
de rest. Er is muziek en je 
kunt een echte glittertattoo 
laten zetten. Stoer hoor! 

De vlag uit! 
Helaas dit jaar nog even 
geen kamp, maar 
traditiegetrouw gaan we 
toch aan de slag met de 
Neube-Iger-kampvlag! 
 
We sluiten de week extra 
gezond af met een heerlijke 
smoothie! 

Neube & Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
Expeditie Plukkebol 

 

Waterfiets & picknick  
Zwemkleding en handdoek 
mee. Vandaag gaan we het 
water op. Met de 
waterfietsen van Knus 
maken we de oversteek op 
de Delftse Hout.  
 
We nemen de 
picknickmand mee en 
genieten na het 
waterfietsen van een 
heerlijk lunch. 

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 uur 
binnen.  

 

Bootcamp 
Jumping jack, burpee, huh 
wie? Vandaag gaan jullie 
kennis met ze maken. Trek 
je sportkleren maar aan. 
 
We zorgen voor de nodige 
vitamines die bij zo`n dag 
horen. We maken onze 
eigen groente en fruit 
shakes. 

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 uur 
binnen, dan kunnen we op 
tijd vertrekken! 

Plukkebol-bootcamp 
Tijdens een ware bootcamp 
testen we vandaag ons 
uithoudingsvermogen.  
 
Al dat sporten kost veel 
energie, dus komen we in 
de middag lekker bij en 
bakken we pannenkoeken 
op de vuurplaats. 
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Week 5 Maandag 16/8 Dinsdag 17/8  Woensdag 18/8 Donderdag 19/9 Vrijdag 20/8 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 
Expeditie Plukkebol 

 
 

Slakkenhotel 
Weet jij hoe slakken slapen 
en wat ze graag eten? 
Vandaag bouwen we een 
heus slakkenhotel, eerst 
maar eens op zoek naar 
slakken-gasten.  
 
We zorgen voor een mooi 
verblijf en geven ze elke dag 
vers voedsel. 

Waterpret! 
We testen onze inzichten 
met het bouwen van een 
eigen waterleiding van pvc-
buizen. Ook maken we een 
eigen waterrad van 
koffiecupjes.  
 
In de middag houden we 
een waterestafette, spuiten 
we blikken omver met de 
waterspuit en glijden 
we…zoeffff… over de 
zeepbaan.  
 
Vergeet je zwemkleding 
niet! 

Kinderkeuken Neube opent 
zijn deuren 
Vandaag zorgen wij zelf 
voor een verrukkelijke High 
tea.  
 
We dekken de tafel en 
maken verschillende hapjes, 
smullen maar!  
 
In overleg is dit programma te 

volgen bij Neube op onze 

locatie bij de Cornelis Musius. 

Erop uit! 
We beginnen de dag rustig 
met een spelletje. Ook kun 
je je eigen T-shirt pimpen. 
 
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 
houden we een kleine 
siësta onder de mooie 
bomen. 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
Expeditie Plukkebol 

 
  

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! 

Waterpret! 
We testen onze inzichten 
met het bouwen van een 
eigen waterleiding van pvc-
buizen. Ook maken we een 
eigen waterrad van 
koffiecupjes.  
 
In de middag houden we 
een waterestafette, spuiten 
we blikken omver met de 
waterspuit en glijden 
we…zoeffff… over de 
zeepbaan.  
 
Vergeet je zwemkleding 
niet! 

Kinderkeuken Neube opent 
zijn deuren 
Vandaag zorgen wij zelf 
voor een verrukkelijke High 
tea.  
 
We dekken de tafel en 
maken verschillende hapjes, 
smullen maar!  

 
In overleg is dit programma te 

volgen bij Neube op onze 

locatie bij de Cornelis Musius. 

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. 

Mega grote XXL bellen 
blazen. 
Met het geheime recept, 
dat 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 ? 
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Week 6 Maandag 23/8 Dinsdag 24/8 Woensdag 25/8 Donderdag 26/8 Vrijdag 27/8 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 
Expeditie Plukkebol 

 
 

Plukkebol feestweek! 
De laatste week van de 
vakantie is alweer 
aangebroken, we sluiten de 
vakantieperiode feestelijk 
af! 
 
De stormbaan is van de 
partij en we sluiten de dag 
af met een potje 
flessenvoetbal. Natte 
voeten zijn hier 
gegarandeerd. 

Pannenkoeken-party 
Een feestweek is niet 
compleet zonder vers 
gebakken pannenkoeken! 
 
Zet jouw koksmuts maar 
op, we duiken de 
kinderkeuken in! 
 
De rest van de dag is gevuld 
met allerlei sportieve 
spelletjes en natuurlijk 
doen we ook nog een 
rondje stormbaan! 

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 ijsje, 
smullen! 
 
In overleg is dit programma te 

volgen op onze locatie bij de 

Cornelis Musius. 

 

Waterballonnen piñata 
Huh, wat is dat ? Zet je 
veiligheidsbril op en 
zwaaien maar. Wie is de 
snelste?  
 
In de middag gaan we als 
echte architecten aan de 
slag. We bouwen met klei 
en spaghetti de mooiste 
gebouwen. 

Ontdek de Picasso in jezelf  
Schuilt er in jou een echte 
Picasso? Overtref jezelf, 
trek je oude kleding aan en 
laat de verfspetters maar 
om je oren vliegen. We zijn 
ware kunstenaars en 
maken de mooiste creaties! 

 
We sluiten de 
zomervakantie af met 
cocktails en heerlijke 
hapjes! 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
Expeditie Plukkebol 

 
  

Dobbeplas & picknick  
Zwemkleding en handdoek 
mee. Vandaag gaan we 
richting de Dobbeplas! We 
bouwen zandkastelen, 
forten en genieten van het 
weer en het water! 
 
We nemen de 
picknickmand mee en 
genieten na het 
waterfietsen van een 
heerlijke lunch. 

Van een mooi bord kun je 
wel eten! 
We bevinden ons in de 
Spaanse sferen vandaag en 
gaan de kinderkeuken in om 
overheerlijke tapas te 
maken! 
 
Maar eerst versieren we 
ons eigen servies, dan 
hebben we een mooi bord 
om van te eten! 

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 ijsje, 
smullen! 
 

In overleg is dit programma te 

volgen op onze locatie bij de 

Cornelis Musius. 

Waterspeeltuin 
In de waterspeeltuin zoeven 
we door de lucht op de 
kabelbaan, bouwen we 
zandkastelen en dromen 
we over mooie 
bestemmingen, terwijl we 
aan het roer van het houten 
schip staan. 
Neem je zwemkleding en 
handdoek mee! 
 
’s Middags klimmen we in 
de beauty-stoel en gaan we 
aan de slag met schmink! 

 

Feestelijke afsluiting 
De zomervakantie is alweer 
bijna voorbij, wat jammer! 
 
We sluiten de afgelopen 
weken af met heerlijke 
bladerdeeghapjes en 
cocktails! 
 
Al die calorieën verbranden 
we zo weer op de 
stormbaan. Wie is de 
snelste? 

 

 


