Programma Expeditie Plukkebol 2022
Week 1

Iger
BSO Rotterdamseweg

Expeditie Plukkebol

Plik
BSO Rotterdamseweg

Expeditie Plukkebol

Maandag 11/7

Dinsdag 12/7

Woensdag 13/7

Donderdag 14/7

Vrijdag 15/7

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.

Verhelderende dag
We beginnen heel helder
vandaag, we gaan namelijk
water zuiveren. Hoe schoon
is het water?

Proefjesdag!
Delft is met de TU een echte
wetenschapsstad.
We doen ook mee met die
wetenschappelijke
experimenten, daarom
doen we allemaal proefjes
met water & ijs.

Pimp je shirt
We maken onze eigen hippe
t-shirts in de ochtend.

Bouwen maar
Vandaag testen we ons
bouwkundig inzicht. We
maken bruggen & dammen.

Neem een extra set kleding,
zwemkleding & een
handdoek mee.
Je kunt namelijk flink nat
worden tijdens de
spetterende waterspellen
die op het programma
staan.
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 voor alle
waterspellen.
We gaan ons op
avontuurlijke wijze
schminken, spannend!

We sluiten de dag af met
een heuse zeepstormbaan!

Wat zinkt en wat blijft juist
drijven? Dat wordt knoeien!

Schrobben maar
In de middag opent de
wasstraat zich! We
schrobben de BSO bussen
weer helemaal schoon. Wie
weet kunnen we daarna zelf
ook door de wasstraat!

In de middag zullen we een
heerlijke picknick houden in
het gras, genieten maar!

Wat gebeurt er met een
waterballon in de vriezer?
We gaan het zien!

Obstakels gaan we niet uit
de weg!
Hou jij het droog? We gaan
vandaag over obstakels
heen en de truc is om droog
te blijven. Neem voor de
zekerheid wel je
zwemkleding mee!
We houden een heerlijke
lunch in de natuur.

In overleg is dit programma te
volgen op onze locatie bij de
Cornelis Musius.

Scheppen en emmers
pakken we in en op naar de
Delftse hout voor het
maken van de mooiste
zandkastelen.

Trappelen maar
Vandaan gaan we fietsen,
maar niet over straat. Met
de waterfiets gaan we
lekker op pad en ontdekken
zo een stukje natuur van
Delft.
Na al dat getrappel gaan we
even heerlijk uitrusten in
het gras. Een picknick hoort
daar uiteraard bij.
Zwemkleding mee.
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Iger
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Expeditie Plukkebol

Maandag 18/7

Dinsdag 19/7

Fort Drakensteijn
Vandaag gaan we klimmen
en klauteren. Wie durft de
torens in?

Kunst
Met klei en spaghetti
maken we de mooiste
kunstwerken.

Aan de picknicktafels
kunnen we uitrusten.

We sluiten de dag af met
een zomers soepje.

Kinderboerderij `t Hoefblad
zit hier ook, heerlijk
knuffelen dus met de
diertjes!

Plik
BSO Rotterdamseweg
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Hoe werkt een sluis?
We maken ons eigen
netwerk en graven rivieren.
In de Delftse Hout gaan we
op zoek naar de juiste
ingrediënten voor de salade
die we vandaag gaan maken
en ook echt opeten!

Woensdag 20/7
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.

Donderdag 21/7
Fleurige dag
Op naar de markt voor
verse bloemen. Wat is er
fijner dan bloemen om je
heen en zelf een boeket
samenstellen?

We zorgen voor een mooi
verblijf en geven ze elke dag
vers voedsel.

Kunst
Met klei en spaghetti
maken we de mooiste
kunstwerken.
We sluiten de dag af met
een zomers soepje.

In overleg is dit programma te
volgen op onze locatie bij de
Cornelis Musius.

Vrijdag 22/7
Blote voetenpad
Veel blote voeten vandaag,
neem je schoenen toch
maar wel gewoon mee.
We zoeken eerste
verschillende materialen in
de natuur tijdens een
wandeling.
Het pad moet uiteraard
volop getest worden.

Blubberig goede dag!
We gaan vandaag lekker
kliederen met modder. Dit
doen we op een canvas
doek maar ook gewoon op
ons eigen gezicht.
Zijn jullie ook zo benieuwd
hoe dat eruit ziet?
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Maandag 25/7
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?

Dinsdag 26/7
Waterspeeltuin
Heerlijk een dagje naar de
waterspeeltuin.
Zandkastelen bouwen,
roetsjen met de kabelbaan
en meevaren op het houten
schip. Het kan allemaal!

Woensdag 27/7
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.

Donderdag 28/7
Bellen blazen
Heel veel lucht hebben we
vandaag nodig. We
beginnen met schuim
blazen.
We gaan ook een tof spel
doen: rainbow parachute.
Belangrijk in dit spel is om
goed samen te werken.

Deze dag vangen we de
kinderen ook op bij onze
locatie Rotterdamseweg.

Plik & Neube
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Klimmen maar!
Vandaag gaan we genieten
van een groots uitzicht. We
beklimmen de Nieuwe Kerk
in Delft.
Na deze flinke klim gaan we
smullen van een visje bij de
bekende “visbanken”
Tip: trek je wandelschoenen
aan.

Experimenteer erop los!
Met luchtdruk kun je
experimenteren.
Van flessen maken we zelf
de coolste rakketten. Eens
kijken hoe hoog onze
raketten komen?!

Vlieg met me mee…
Met verschillende
materialen maken we de
mooiste vliegers. Kom maar
op met die wind!
Buiten koken is zo fijn. Op
de driepunt doen we dat
vandaag. Op het menu staat
spaghetti.

Vrijdag 29/7
Monkey bos
Als aapjes trekken we er
vandaag op uit. Lekker
klimmen en klauteren in de
bomen. Het Monkey bos
leent zich hier heel goed
voor.
Extra setje kleding mee is
handig.
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Maandag 1/8
Water & vuur
Op de driepunt maken we
heerlijkste hotdogs.
Afkoelen tussendoor is erg
belangrijk. Hiervoor gaan
we toffe waterspellen doen.

Dinsdag 2/8

Woensdag 3/8

Donderdag 4/8

Vuurtje stoken
Hoe ontstaat vuur? Daar
komen we vandaag achter.
We gaan takken zoeken en
een vuurtje maken. Heb jij
goed opgelet vandaag? We
sluiten namelijk af met een
quiz?

Bootcamp
Jumping jack, burpees, huh
wie? Vandaag gaan jullie
kennis met ze maken. Trek
je sportkleren maar aan.

Brand blussen
Vandaag spelen we het spel
brand blussen en
theelichtjes schieten. Wie
kan dit het best?

We zorgen voor de nodige
vitamines die bij zo`n dag
horen. We maken onze
eigen groente & fruit
shakes.

In de middag gaan we BBQen. Dat gaat heel gezellig
worden.

Zwemkleding mee!

Deze dag vangen we de
kinderen ook op bij onze
locatie Rotterdamseweg.

Plik & Neube
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In vuur & vlam
Welke elementen heb je
nodig voor vuur?
Als we achter dit raadsel
komen, maken we onze
zelfgemaakte deegbroodjes
voor de lunch.

Vuurtje stoken
Hoe ontstaat vuur? Daar
komen we vandaag achter.
We gaan takken zoeken en
een vuurtje maken. Heb jij
goed opgelet vandaag? We
sluiten namelijk af met een
quiz?

BBQ-je-rot!
Wat vind jij lekker op de
BBQ?
Vandaag gaan we volop aan
de slag met de
voorbereidingen voor een
heerlijke BBQ die we zelf
regelen.

Vrijdag 5/8
IIsjes!
In de ochtend maken we
onze eigen ijsjes.
Daarna gaan we naar
Delftse Hout pootje baden.
Zodra we terug zijn koelen
we af met onze
zelfgemaakte ijsjes.
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Maandag 8/8

Dinsdag 9/8

Woensdag 10/8

Donderdag 11/8

Vrijdag 12/8

Creatief aan de slag
Maak op je eigen canvas
doek de mooiste creaties
met graffiti. Laat je fantasie
de vrije loop.

Circus Plukkebol…komt dat
zien!
Altijd al bij het circus
gewild? Dit is je kans!

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.

Boks erop los
Vandaag laten we de
spierballen rollen. We doen
een workshop boksen. Laat
maar eens zien hoe hard jij
kan slaan.

Waar is dat feestje?
We gaan lekker dansen
vandaag. Trek je coolste
outfit aan want we gaan er
een echt feest van maken.

We sluiten de dag af met
een zomerse smoothie.

Samen oefenen we
verschillende technieken
zoals jongleren. Aan het
einde van de dag ben jij
een echte circusartiest.
Als lunch maken we
broodjes knakworst..
Lekker!
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Sportieve dag
Trek je sportieve outfit
maar aan, we gaan zweten!
Er staat een heel
programma voor je klaar
om alle spieren eens even
goed te testen.
Voor de aanvullende
vitamines drinken we
vandaag heerlijke
smoothies.

Plukkebol games
We gaan een aantal sporten
beoefenen vanuit de
Olympische spelen. Ken jij
ze?
Verschillende ingrediënten
zetten we op de
boodschappenlijst voor een
heel belangrijk onderdeel
van de vakantie: ijsjes
maken!

Trek in een hot dog?
Nou..dat gaan we regelen! ,

We sluiten de dag af met
een heerlijke fruitsalade.

Dat we creatief zijn, zullen
we wel even bewijzen. Met
alle gevonden voorwerpen
uit de natuur maken we ons
eigen kunstwerk.
Deze dag vangen we de
kinderen ook op bij onze
locatie Rotterdamseweg.

Frisbee toernooi
Sommige kennen American
footbal en de meeste weten
ook wat een frisbee is. Maar
hoe speel je een (noncontact) wedstrijd hierin?
Dat leren we vandaag.
In de middag maken we een
lekker zomers soepje.

