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Maandag 11/7
Bij een feest horen
slingers!
We maken vandaag onze
eigen slingers die we
gebruiken om de groep in
een feeststemming te
brengen. Om het echte
vakantiegevoel te krijgen
maken we verse cocktails
(smoothies).

Dinsdag 12/7

Woensdag 13/7

Koude zomer?!
Dino’s in ijs, ken jij dat al?
We hakken erop los om de
dino’s te vinden, want zelfs
in de zomer kan het soms
een beetje koud zijn!

Limonade ‘Plukkebolmade’
Vandaag opent een speciale
limonadekraam voor het
eerst haar deuren. Er
komen allerlei kleurtjes
voorbij
We ‘proosten’ op een
mooie zomer vol avonturen.

Wie weet sluiten we dag
nog spetterend af dus
zwemkleding mee.

Alsof dat niet al spannend
genoeg was gaan we
vanmiddag verder met het
maken van ons eigen
reptielen met behulp van
takken & klei. Wat is jouw
favoriete reptiel?

Spetterende opening
We beginnen deze zomer
met een spetterende
opening! Neem je
zwemkleding mee.

Staren maar
Leren vissen is leren geduld
hebben, zullen we onze
eigen vishengels maken en
vissen vangen?

Limonade ‘Plukkebolmade’
Vandaag opent een speciale
limonadekraam voor het
eerst haar deuren. Er
komen allerlei kleurtjes
voorbij

Er staan verschillende leuke
waterspelletjes op het
programma zoals
waterballonnen stoelen,
sponstikkertje en veel
meer!

Met een schepnetje en een
zoekkaart ontdekken we
welke waterbeestjes er in
onze omgeving te vinden
zijn.

We ‘proosten’ op een
mooie zomer vol avonturen.

Donderdag 14/7
Zie jij ze vliegen?
Ben jij al eens in de
vlindertuin geweest?
Vandaag maken we een
rondje in de vlindertuin en
bewonderen we alle mooie
vlinders. Hoeveel soorten
ken jij er?

Op het water
Met de rondvaartboot door
Delft. Wat valt er allemaal
te zien vanaf het water?
Veel historische panden
maar ook nog best wat
vogels die een plekje
zoeken voor hun nest in de
grachten van Delft.
Na het varen sluiten we het
uitje af met een heerlijk
visje van de visbank

Vrijdag 15/7
Hmmm welke plant lust jij?
Tijd voor een heerlijke
boswandeling. Tijdens deze
wandeling gaan we op zoek
naar eetbare bloemen en
planten. En… wist je dat je
van brandnetels heerlijke
brandnetelsoep kunt
maken?!

Op pad
Vandaag trekken we erop
uit naar het
Wilhelminapark. Hier is
altijd genoeg te doen,
schepnetjes mee, hutten
bouwen, beestjes zoeken
en heerlijk chillen onder
een boom.
Op zomerse dagen smaken
ijsjes het lekkerst. Vooral
als je deze zelf maakt.
Smullen maar!
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Maandag 11/7
Denken is een sport
In de ochtend gaan enkele
kinderen een schatkaart
maken die de andere dan
kunnen gebruiken om een
heuse schat te vinden.
Na de lunch nog meer
breinkrakers.
Snap jij de opdrachten die
je moet doen in onze
puzzelkamer??

Dinsdag 12/7
Waterfietsen @ Knus
Ooit eens een waterfiets
bestuurd? Dit is je kans!
Neem je ook je zwemspullen
en een waterfles mee?
Af en toe een frisse duik in
het water of een slokje
water voor verkoeling kan
gewenst zijn.
We gaan allemaal op de
fiets naar het Delftse Hout
voor een dagje waterpret.

Woensdag 13/7
Limonade ‘Plukkebolmade’
Vandaag opent een speciale
limonadekraam voor het
eerst haar deuren. Er
komen allerlei kleurtjes
voorbij
We ‘proosten’ op een
mooie zomer vol avonturen.

Donderdag 14/7

Vrijdag 15/7

Wilhelminapark
We lopen naar het park en
gaan een potje busjekruit
doen. Wat zijn de
spelregels?

Sport in een doos
Sporten in een doos???
Kan dat??
Basketbal of voetbal?
Jullie kiezen.

Nadat ons zelfgemaakte
lunchpakket op is doen we
Levend Stratego
Kan jij de vlag van de
tegenpartij stelen en naar
het eigen kamp te brengen?

Op verzoek van de kinderen
staat er zelfgemaakt sushi
op het menu.
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Maandag 18/7
Spelen in de natuur!
Vandaag brengen we een
bezoekje aan
natuurspeeltuin de
Speeldernis.
Trek kleren aan die vies
mogen worden, want we
komen gegarandeerd niet
schoon terug!
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Restaurant OCWA
De culinaire Expeditie gaat
van start. Naast alles
avonturen deze week extra
aandacht voor het bakken
en koken.
Restaurant OCWA opent de
deuren. Vandaag staan de
cinnamon rolls op het
menu.

Dinsdag 19/7

Woensdag 20/7

Donderdag 21/7

Vrijdag 22/7

Ik zie ik zie wat jij niet ziet…
Heb jij wel eens geprobeerd
je eigen schaduw te
vangen? We zoeken
vandaag onze schaduw en
proberen die na te tekenen.
Denk jij dat dit jou lukt?

Hé…pannenkoek!
In de ochtend beginnen we
gezamenlijk met wat rek &
strekoefeningen om goed
wakker te worden. Doe je
mee?

Speeltuin de Kievit
Vandaag gaan we lekker
spelen in de welbekende
speeltuin de Kievit! Zorg
dat je goed bent opgeladen,
want dit wordt een lange
dag…

Voetballen of bowlen, wat
kies jij?
We beginnen de dag met
het maken van onze eigen
voetbalshirt. Zit jij al vol
inspiratie?

Tijd voor waterballonnen!
We vullen de ballonnen met
water en houden een
waterballonnengevecht!

Bakkers klaar, bakken
maar!
We hebben allemaal
weleens rijst geproefd. Maar
deze variant ken je vast nog
niet. Met een extra twist
zorgen we voor een
smaakexplosie.
In de middag gaan we ons
even uitleven in de groene
speeltuin in de wijk
Poptahof.

Als lunch staan er gekleurde
pannenkoeken op het
menu. Ben je ook zo
benieuwd hoe deze
smaken?

Hé…pannenkoek!
In de ochtend beginnen we
gezamenlijk met wat rek &
strekoefeningen om goed
wakker te worden. Doe je
mee?
Als lunch staan er gekleurde
pannenkoeken op het
menu. Ben je ook zo
benieuwd hoe deze
smaken?

In de middag trekken we
onze voetbalshirts aan en
doen we een potje
flessenvoetbal. Voor
degene die geen voetbalfan
zijn, maken we een leuke
bowlingbaan!

Specialiteit van de chef
Dit gerecht is favoriet bij de
chef en zijn klanten. Heb je
ooit van gehoord van de
OCWA macaroni schotel?
We lunchen in het park dus
nemen ons gerecht gewoon
mee.

Molen de Roos
De enige overgebleven
molen in Delft gaan we
vandaag bezoeken. We
krijgen een rondleiding van
de molenaar en nemen
uiteraard meel mee.
Hiermee kunnen we
heerlijke zandkoekjes
maken als afsluiter van deze
culinaire Expeditie.
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Maandag 18/7

Dinsdag 19/7

Woensdag 20/7

Sportieve start
Een potje flessenvoetbal of
met een vliegenmepper
ballontennissen.
Visnetballen is ook een
optie.

Koud & warm
In de ochtend gaan we in de
kinderkeuken in om een
lekker ijs te maken.

Hé…pannenkoek!
In de ochtend beginnen we
gezamenlijk met wat rek &
strekoefeningen om goed
wakker te worden. Doe je
mee?

Bij mooi weer eindigt de
dag met Splash trefbal.
Ook de lunch heeft ballen
maar dan in een soepje.

En terwijl het ijs in de vriezer
hard wordt, hebben we tijd
voor een warme activiteit.
Door twee delen samen te
smelten kan je mooie dingen
maken. Wat ik bedoel…?
We gaan solderen.

Als lunch staan er gekleurde
pannenkoeken op het
menu. Ben je ook zo
benieuwd hoe deze
smaken?

Donderdag 21/7

Vrijdag 22/7

Om te surfen heb je wind
nodig
Dus duimen maar dat het
een beetje waait.

Drukprint OLD school
Vandaag mag je een eigen
stempel of drukprint
gutsen.

We fietsen naar Wind
Surfing Delft Plane waar
jullie je kunsten vertonen
op een surfboard.

Als je tevreden bent met
het resultaat van je
gutswerk kan je er een
mooie print van maken.

Natuurlijk heb je een
handdoek nodig en ook
handig om je drinkfles mee
te nemen
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Maandag 25/7
Hoeve Bouwlust
Vandaag gaan we naar de
kinderboerderij op de
Hoeve Bouwlust.
We zullen een bezoekje
brengen aan de dieren,
maar… zelf doen we ook
nog een activiteit. Word je
al nieuwsgierig?
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Zandsculpturen
Met opperste concentratie
gaan we vandaag aan de
slag. Welk ontwerp heb jij
in gedachten? Werk je
samen of begin je je eigen
project?
Vandaag gaan we naar het
strand dus neem ook je
handdoek en zwemkleding
mee.

Dinsdag 26/7

Woensdag 27/7

Donderdag 28/7

Vrijdag 29/7

Ik heb je!
We toveren het lokaal om
naar een donkere plek en
doen zaklamptikkertje! Wie
vind jij als eerst?

Echte schilders
Met verf en ieder een wit
vel gaan we aan de slag. We
zoeken de natuur op voor
een mooi plekje en gaan
daar schilderen.

Tijd voor ijsjes!
We duiken de
kinderkeuken in en maken
vandaag onze eigen ijsjes.
We laten ze meteen
invriezen in de diepvries,
zodat we er in de middag
lekker van kunnen smullen!

Dagje Plukkebol Spa
Vandaag gaan we even
ontspannen. We gaan zelf
maskertjes maken en geven
onszelf een heerlijke
schoonheidsbehandeling.
Daarnaast doen we ook
yoga om helemaal tot rust
te komen.

Als een echte designer
Vandaag maken we onze
eigen tas.

Kustvissen
Met verschillende
materialen gaan we aan de
slag.

Vervolgens maken we er een
glow in the dark disco van.

Een eigen boot
Wow! Na vandaag ben je in
het bezit van je eigen boot.
Met verschillende
materialen creëren we de
mooiste boten. Nu nog even
testen of ze blijven drijven.
Dit doen we eerst binnen. Is
de test geslaagd….op naar
buiten met die bootjes.

Met de vogels op de
achtergrond maken we de
mooiste kunst. Even kijken
of dat vel nog steeds wit is?

Echte schilders
Met verf en ieder een wit
vel gaan we aan de slag. We
zoeken de natuur op voor
een mooi plekje en gaan
daar schilderen.
Met de vogels op de
achtergrond maken we de
mooiste kunst. Even kijken
of dat vel nog steeds wit is?

Als echte designers denken
we na over het ontwerp.
Voor de vakantie is zo`n tas
ook nog eens superhandig:
je handdoek, favoriete
boek, zonnebrand, alles
past erin!

In ons aquarium zwemmen
straks de mooiste en meest
bijzondere vissen. Als
afsluiting van deze
kunstweek houden we een
expositie.
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Maandag 25/7
Bouwen
Wat kan je bouwen van
voedingswaren?
Spaghetti en marshmallows
zijn de enige middelen die
je hebt om iets moois te
creëren.
Na het zien van al die
spaghetti is een Italiaanse
snack wel toepasselijk.

Dinsdag 26/7
Lunchroom/kookdag
Gezellige tafels. Muziekje
aan, leuke bediening en
heel fijn, jullie mogen het
allemaal zelf doen ;)
We maken een warme (late)
lunch. Met alles erop en
eraan, dus kan je in de
avond een lichte maaltijd
eten.

Woensdag 27/7

Donderdag 28/7

Echte schilders
Met verf en ieder een wit
vel gaan we aan de slag. We
zoeken de natuur op voor
een mooi plekje en gaan
daar schilderen.

Change your look
Vandaag gaan we haargel
maken waarmee je een
mooie kuif of lok kan
creëren in je eigen haar of
dat van een ander.

Met de vogels op de
achtergrond maken we de
mooiste kunst. Even kijken
of dat vel nog steeds wit is?

Wanneer we dan in de
middag een leuk T-shirt
bedrukken, heb je een
compleet nieuwe look.

Vrijdag 29/7
Artistiek
Een leeg canvas en
schildermateriaal.
Ingrediënten voor een
zelfportret of stilleven.
Of maak je liever een
masker van klei dat past op
je eigen gezicht?
Gips is dat meer jou ding?
Kortom een artistieke
knutseldag.
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Maandag 1/8

Dinsdag 2/8

Mexico
Komende twee dagen
vliegen we naar Mexico..
We gaan met ze allen kijken
wat we al weten en wat we
nog kunnen leren van dit
land.

Mexicaans feestje!
Vandaag gaan we feesten
precies zoals ze dat in
Mexico doen. We gaan
lekker schminken en trekken
Mexicaanse kleding aan.

Vervolgens maken we onze
eigen sombrero’s. Weet jij
wat dat is?

Octa & Walui
BSO Raamstraat
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Boswachter &
kriebelbeestjes
Met een vergrootglas,
insectenhotel én
observatiepotjes trekken
we eropuit.
Boswachters kennen de
bossen op hun duimpje,
zelfs met hun ogen dicht!
Wij proberen dit ook.
Geblinddoekt volgen we
het touw en raden we wat
we onderweg tegenkomen.

En wat er natuurlijk niet kan
ontbreken zijn… taco’s! we
maken onze eigen taco’s en
smullen die met ze allen op.

Buitenspelen Delftse Hout!
We zetten verschillende
spellen uit, nemen héél veel
buitenspeelgoed mee en
maken er een echte
buitenspeeldag van.
Je krijgt wel ontzettende
trek van al dat buitenspelen!
Dus we nemen eten mee
voor een heerlijke lunch. .

Woensdag 3/8
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?

Donderdag 4/8
Waterpret en
kinderboerderij
Vandaag gaan we er lekker
op uit. We brengen een
bezoekje aan de
stadsboerderij en
waterspeeltuin
BuytenDelft.
Hoeveel kippen tel jij? Of
doe je liever mee aan een
watergevecht!

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?

Hoe overleef ik het op een
onbewoond eiland?
Deze vraag gaan we met
elkaar beantwoorden.
Daarnaast gaan we in
groepjes bouwen aan 1 van
de belangrijkste dingen: een
onderkomen!
We leren waar we op
moeten letten en hoe we
de natuur weer moeten
achterlaten.
Trek stevige schoenen aan

Vrijdag 5/8
Delftse molen
Vandaag bezoeken we de
Delftse molen en komen
we achter de geschiedenis
die er in deze molen
allemaal heeft
plaatsgevonden.
Ook zien we hoe het meel
gemaakt wordt en nemen
we hier wat van mee, zodat
we er heerlijke koekjes van
kunnen bakken!

Koude zomer?!
Dino’s in ijs, ken jij dat al?
We hakken erop los om de
dino’s te vinden, want zelfs
in de zomer kan het soms
een beetje koud zijn!
Alsof dat niet al spannend
genoeg was, gaan we
vanmiddag verder met het
maken van onze eigen
reptielen met behulp van
takken & klei. Wat is jouw
favoriete reptiel?
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Maandag 1/8
Dagje suppen
Klim op een board en
probeer te blijven staan.
Het wiebelt en schommelt
heen en weer én dan moet
je ook nog peddelen.
Goed idee om je zwempak
aan te trekken voor het
geval dat je in het water
valt.

Dinsdag 2/8
Houtbewerking
Ieder een plankje hout, je
eigen inspiratie en gaan!
Spijker er kralen op. Maak
een figuur met schroeven.
Verven in alle kleuren van
de regenboog? Schrijf met
de brander een leuke tekst
op je plankje. Genoeg
opties!
Versier jouw hout zoals jij
het leuk vindt en op de
manier die jij leuk vindt.

Woensdag 3/8

Donderdag 4/8

Vliegen met beide benen
op de grond
We hebben alles in huis
gehaald om een echte
vlieger te maken.

Snoepdag
Ja, je leest het goed
vandaag mag je snoepen
van je zelfgemaakte
fruitsnoep.

Lukt het jou om ‘m in de
lucht te krijgen….en te
houden?

Aardbei, blauwe bes ….
Noem maar op. Van veel
zomerfruit kan je heerlijk
snoep maken. Van de
restanten fruit maken we
jam. Lekker voor op brood

Vrijdag 5/8
Muziek
Vandaag maken we er een
muzikale dag van. Wellicht
bespeel je zelf een
instrument en wil je dit aan
ons laten horen op het
podium?
Wie weet eindigen we de
dag zelfs met een
miniconcert.
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Maandag 8/8
Frankrijk
Vandaag verdiepen we ons
in het mooie land Frankrijk.
We knutselen de Franse
vlag en proberen de baret!

Wat een drama!
Vandaag gaan we heerlijk
dramatisch doen.
We kruipen in de rol van….
Dat mag je helemaal zelf
bepalen. We maken een
eigen podium, gaan met
schmink aan de slag en
leven ons helemaal uit.

Dinsdag 9/8

Woensdag 10/8

Donderdag 11/8

Franse keuken
We duiken de Franse
keuken in en maken
overheerlijke broodjes en
croissantjes.

Fort Drakensteijn
Neem vandaag
zwemkleding/extra setje
kleding en je handdoek
mee.

Indianen
Vandaag starten met het
maken van onze eigen
indianen muts.

Verder op de dag gaan we
aan de slag met schmink.
Wie wil jij schminken?

We gaan naar Fort
Drakensteijn.
Hier is veel te doen met
water en zand! Ook
knuffelen we met de dieren
van de kinderboerderij.

Sport je rot
Trek je sportieve outfit aan!
We gaan vandaag eens flink
zweten. We zetten
verschillende spellen uit zo
jullie uithoudingsvermogen
goed te testen.

Fort Drakensteijn
Neem vandaag
zwemkleding/extra setje
kleding en je handdoek
mee.
We gaan naar Fort
Drakensteijn.
Hier is veel te doen met
water en zand! Ook
knuffelen we met de dieren
van de kinderboerderij.

Verder verdiepen we ons in
de verschillende
muziekinstrumenten.
Welke muziekinstrument
maak jij?

Speurneuzen gezocht
Trek je wandelschoenen
maar aan.
We gaan een
fotospeurtocht doen door
het mooie Delft. Benieuwd
naar alles wat jullie gaan
ontdekken vandaag?!

Vrijdag 12/8
Mini festival
Muziek om op te dansen,
kleedjes op grond. Vandaag
hebben we een ons eigen
kleine mini festival. We
houden een heerlijke
picknick.

Mini festival
Muziek om op te dansen,
kleedjes op grond. Vandaag
hebben we een ons eigen
kleine mini festival. We
houden een heerlijke
picknick
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Maandag 8/8

Dinsdag 9/8

Een duik in het diepe…
De Viergang in Pijnacker is
een leuk zwembad voor
veel waterpret.

Speren of pijl & boog
Je kan een stoere speer
maken zoals vroeger voor de
jacht werd gebruikt.

Het is wel een eindje
fietsen maar dat gaat weer
lukken.

Om te kunnen jagen had
men niet alleen speren maar
ook pijl & boog.

Zwemkleding en handdoek
is logisch maar misschien
ook een duikbrilletje
meenemen.

Wanneer het af is kan je
gaan oefenen op de schijf.
Die maken we natuurlijk ook
zelf.

Woensdag 10/8
Fort Drakensteijn
Neem vandaag
zwemkleding/extra setje
kleding en je handdoek
mee.
We gaan naar Fort
Drakensteijn.
Hier is veel te doen met
water en zand! Ook
knuffelen we met de dieren
van de kinderboerderij.

Donderdag 11/8
Plukkebolwagen
Zagen en schroeven en
boren en sleutelen…
Er is heel wat voor nodig
om een kar te bouwen.
We maken een heuse
Plukkebolwagen 2.0

Vrijdag 12/8
Knikkerbaan maar dan
anders
In de ochtend een toren
bouwen en dan knikkers
laten rollen.
Laten we er meer maken
zodat we een wedstrijd
‘knikkerrollen’ kunnen
houden.
Laatste dag voor het
Plukkebol Festival dus we
sluiten feestelijk af met een
BBQ lunch.

