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Rotterdamseweg Maandag  30/4 Dinsdag 1/5 Woensdag 2/5 Donderdag 3/5 Vrijdag 4/5 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 

 
 

Het belooft weer één 
‘groene bende’ te worden 
op Plukkebol deze 
meivakantie!  
 
In de ochtend bezoeken we 
de kinderboerderij. Lekker 
knuffelen met de geitjes en 
wie weet springen er al 
lammetjes rond.  
In de middag maken we het 
verblijf voor de vlinders 
helemaal in orde.  
 
Wie zijn groene haren 
groeit het snelst? Hoe we 
dat gaan doen, ontdek je 
vandaag.  
 

Kom genieten van het 
spectaculaire optreden van 
Drumdrumdrum.  
 
Met z'n allen gezellig 
swingen op de vrolijke 
klanken van de cajon, de 
timba, body percussion en 
de 'boomophone', het 
kleurrijke, door 
Drumdrumdrum zèlf 
ontworpen instrument! 
  
In de middag gaan we op 
creatieve wijze verder met 
muziek. We maken van 
verschillende materialen de 
mooiste rammelaars.  

 

In de Balijhoeve wandelen 
we tussen de geiten en 
voeren we de varkens. In 
het konijnenhok kan er 
heerlijk geknuffeld worden.  
 
Hierna gaan we voor nog 
meer groene avonturen het 
klim- en klauterwoud in  
 
Een extra setje kleding en 
kaplaarzen mee is het 
advies. 

We springen als konijnen 
vrolijk in het rond. Het 
springkussenfestijn is er 
weer en wij zijn natuurlijk 
van de partij!  
 
In de middag maken we 
‘groene’ cupcakes. 
 
Hmmmm…dat wordt 
smullen geblazen.  

Delftse Hout Jutterstocht. 
Vind jij in de natuur de 
verschillende dieren & 
planten zoals ze op de 
Plukkebol zoekkaart staan?  
Vergeet je verrekijker niet 
om ook vogels te kunnen 
spotten!   

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
 

 
  

We starten de meivakantie 
met een bezoek aan de 
waterspeeltuin en de  
kinderboerderij. Vergeet je 
kaplaarzen en eventueel je  
zwembroek/handdoek niet. 
 
In de middag nemen we een 
kijkje bij onze eigen 
moestuin: water geven & 
naamkaartjes maken voor 
de gezaaide kruiden en 
groentes. 
  

Vandaag geniet je van het 
spectaculaire optreden van 
Drumdrumdrum.  
 
In de middag gaan we op 
creatieve wijze verder met 
muziek. We maken onze 
eigen gitaar. 

In de Balijhoeve wandelen 
we tussen de geiten en 
voeren we de varkens. In 
het konijnenhok kan er 
heerlijk geknuffeld worden.  
 
Hierna gaan we voor nog 
meer groene avonturen het 
klim- en klauterwoud in  
 
Een extra setje kleding en 
kaplaarzen mee is het 
advies. 

Laarzen aan en hup de 
Delftse Hout in. Heeft 
iemand al een kikker 
gespot? En als we goed 
zoeken, vinden we vast ook 
allerlei materiaal voor onze 
hut! 
  
In de middag maken we 
graspoppetjes en 
vogelvoederbakjes.  

Groene bootcamp: wat is er 
nou toffer dan sporten in de 
natuur? We tijgeren door 
het gras, klimmen in bomen 
en springen over 
boomstammen.  
 
Als afsluiter komen we nog 
even rustig bij en zoeken 
we verschillende diertjes.  
 
 

 
Doorlopend: tussendoor verzorgen we onze moestuin, de vlinders en alle plantjes op de groep die we gezaaid hebben  
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In de ochtend maken we 
een frisse start met een 
heus sportfestijn. Trek je 
gympen aan, we begeven 
ons richting het groene 
gras! 
 
In de middag maken we 
groene smoothies. Lekker 
en ook nog eens heel 
gezond! 
 
 
 
 

We trekken de natuur in en 
rollen van de heuvels af. 
Natuurlijk gaat een 
goedgevulde picknickmand 
mee.  
 
In de middag maken we een 
start met het kiemen van 
bonen. We houden 
uiteraard netjes de groei en 
bloei hiervan bij.  
 
Later gaat ook de vuurkorf 
aan. 

Wat eet een baardagaam, 
hoe ziet een regenboog boa 
er echt uit, welke vijanden 
heeft de vogelspin en hoe 
voelt een kameleon?  
 
We hebben wel hele 
bijzondere bezoekers 
vandaag. We horen alles 
over de verzorging van deze 
spannende dieren. 
 
In de middag zoeken we 
beestjes in het 
park/speeltuin en doe we 
verschillende spelletjes 

Plukkebol gesloten Plukkebol gesloten 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 

 
  

In de ochtend maken we 
een frisse start met een 
heus sportfestijn. Trek je 
gympen aan, we begeven 
ons richting het groene 
gras! 
 
In de middag maken we van 
flessen onze eigen 
bloembakken. Uiteraard 
planten we hier ook de 
mooiste bloemen in! 

Gewapend met schepnet en 
emmer trekken we de 
natuur in op zoek naar 
kikkervisjes in de sloot.  
 
Een extra setje kleding en 
kaplaarzen mee is het 
advies. 
 
’s Middags stoken we het 
vuurtje lekker op. Wie krijgt 
hem aan? Bij de vuurplaats 
bakken we een eitje of een 
lekkere pannenkoek. 

Wat eet een baardagaam, 
hoe ziet een regenboog boa 
er echt uit, welke vijanden 
heeft de vogelspin en hoe 
voelt een kameleon?  
 
We hebben wel hele 
bijzondere bezoekers 
vandaag. We horen alles 
over de verzorging van deze 
spannende dieren. 
 
In de middag zoeken we 

beestjes in het 

park/speeltuin en doe we 

verschillende spelletjes 

Plukkebol gesloten Plukkebol gesloten 

 
Doorlopend: tussendoor verzorgen we onze moestuin, de vlinders en alle plantjes op de groep die we gezaaid hebben 

 


