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

Bopo & Praan 
BSO Raamstraat 

 
 

Het belooft weer één 
‘groene bende’ te worden 
op Plukkebol deze 
meivakantie!  
 
Ga je mee naar de 
kinderboerderij? Cavia`s 
aaien, geitjes voeren en 
knuffelen met konijntjes.  
 
We vullen ook onze 
picknickmanden voor een 
heerlijke lunch in de Delftse 
Hout. 

 

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! 
 
 

De grootste speeltuin in de 
omgeving, daar gaan we 
vandaag heen! Klimmen, 
glijden, schommelen, 
trampoline springen, 
waterpret en midgetgolf. 
Kortom te veel om op te 
noemen. 
 
We gaan vandaag naar Zalm 
Buitenpret.   

 

Met onze groene vingers 
knutselen we 
grasmannetjes en door ze 
voldoende water te geven, 
hebben ze vast flink wat 
haar op het einde van de 
vakantie! 
 
Bij de boodschappen 
bestellen we groentes voor 
een heerlijke ‘groene’ 
lunch. Wat dacht je van een 
broodje gezond of een 
heerlijke worteltaart? 
Hmmm…dat wordt smullen 
geblazen 
 

We vullen onze 
picknickmanden voor een 
heerlijke dag in de 
Bomenwijk speeltuin.  
 
Samen doen we spelletjes, 
gaan we op zoek naar 
insecten en relaxen we 
lekker! Laat de zon maar 
komen.  
 

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 

 
 

 

Het belooft weer één 
‘groene bende’ te worden 
op Plukkebol deze 
meivakantie!  
 
We vullen onze 
picknickmanden voor een 
heerlijke dag in het park. 
Samen doen we spelletjes, 
gaan we op zoek naar 
insecten en relaxen we 
lekker! Laat de zon maar 
komen.  
 
 
 

Vandaag geniet je van het 
spectaculaire optreden van 
Drumdrumdrum.  
 
Van allerlei verschillend 
(afval)materiaal knutselen 
we een heuse Plukkebol 
‘vogelverschrikker’ voor in 
onze moestuin! 

De grootste speeltuin in de 
omgeving, daar gaan we 
vandaag heen! Klimmen, 
glijden, schommelen, 
trampoline springen, 
waterpret en midgetgolf. 
Kortom te veel om op te 
noemen. 
 
We gaan vandaag naar Zalm 
Buitenpret.   
 

Stap in de Stint voor een 
bezoek aan de Vlindertuin. 
We gaan kijken bij ‘Vlinders 
aan de Vliet’ welke mooie 
en bijzondere vlinders er 
nog meer zijn dan de 
vlinders die we buiten zien 
fladderen.  
  
’s middags zaaien we zaden 
in onze biotoop. 

We duiken vandaag de 
kinderkeuken in om 
speciale ‘groene’ cupcakes 
te maken met elkaar.  
 
’s middags zaaien we zaden 
in onze zelf versierde 
bloempotten. 
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Raamstraat Maandag 30/4 Dinsdag 1/5 Woensdag 2/5 Donderdag 3/5 Vrijdag 4/5 

Kigo 
BSO Raamstraat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het belooft weer één 
‘groene bende’ te worden 
op Plukkebol deze 
meivakantie!  
 
Trek je sportieve outfit aan: 
we houden een bootcamp 
in de Delftse Hout!  
 
Van de takken die we 
onderweg vinden maken 
we gave kleibeesten!  
 
 

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! 
 

De grootste speeltuin in de 
omgeving, daar gaan we 
vandaag heen! Klimmen, 
glijden, schommelen, 
trampoline springen, 
waterpret en midgetgolf. 
Kortom te veel om op te 
noemen. 
 
We gaan vandaag naar Zalm 
Buitenpret.   
 

We vullen onze 
picknickmanden voor een 
heerlijke dag in het park. 
Samen doen we spelletjes, 
gaan we op zoek naar 
insecten en relaxen we 
lekker! Laat de zon maar 
komen.  

 

Bij de Balijhoeve in 
Zoetermeer kun je cavia`s 
aaien, geiten voeren en 
zelfs tussen de konijntjes in 
het hok zitten!  
 
Uitgeknuffeld? In de 
natuurspeeltuin kunnen we 
nog genoeg andere groene 
avonturen beleven. Bij 
slecht weer duiken we de 
sportzaal in. 

 
Extra set kleding en 
kaplaarzen gewenst! 
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Raamstraat Maandag  7/5 Dinsdag 8/5 Woensdag 9/5 Donderdag 10/5 Vrijdag 11/5 

Bopo & Praan 
BSO Raamstraat 

 
 

Thema: <…>’  
 
 
 

We vullen onze 
picknickmanden voor een 
heerlijke dag in het park. 
Samen doen we spelletjes, 
gaan we op zoek naar 
insecten en relaxen we 
lekker! Laat de zon maar 
komen.  
 
Met hamer, zaag en hout 
timmeren we stoere 
vogelhuisjes in elkaar. 
Weet jij een goede plek om 
ze op te hangen?  
 

We duiken de kinderkeuken 
in en maken een 
overheerlijke groentesoep. 
Natuurlijk eten we die 
buiten op in het 
Wilhelminapark als het 
weer dat toelaat.  
 
In het park doen we 
spelletjes, gaan we op zoek 
naar diertjes en genieten we 
samen van de natuur. 
 
 

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 brengen we 
nog bezoek aan het 
Wilhelminapark.  

 

Plukkebol gesloten Plukkebol gesloten 

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 
 
 

Thema: <…>’  
 

 

We duiken de speeltuin in 
op zoek naar de juiste 
sleutel van onze groene 
‘tuin’ op de 1e etage! Lukt 
het ons om de deur te 
openen?  
 
Met hamer, zaag en hout 
timmeren we stoere 
vogelhuisjes in elkaar. 
Weet jij een goede plek om 
ze op te hangen?  
 
 

Stap in de Stint voor een 
bezoek aan de 
kinderboerderij en de 
Papaver. Lekker knuffelen 
met de geitjes, konijnen en 
andere dieren en natuurlijk 
brengen we een bezoek aan 
de minitentoonstelling 
‘Lente’. 
 
Met onze groene vingers 
knutselen we 
grasmannetjes en door ze 
voldoende water te geven, 
hebben ze vast flink wat 
haar op het einde van de 
vakantie! 

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 gaan we nog 
bezoek aan het 
Wilhelminapark.  
 

Plukkebol gesloten Plukkebol gesloten 
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Raamstraat Maandag  7/5 Dinsdag 8/5 Woensdag 9/5 Donderdag 10/5 Vrijdag 11/5 

Kigo 
BSO Raamstraat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijk vergeet vandaag 
je zwemkleding niet.  
 
Vandaag gaan we naar de 
Viergang in Pijnacker om 
zelf eens te voelen hoe het 
is om als een vis in het 
water te bewegen.  
 
 

Laarzen aan en hup de 
natuur in. Wie kan er goed 
slootje springen? Heeft 
iemand al een kikker 
gespot? En als we goed 
zoeken, vinden we vast ook 
allerlei materiaal voor onze 
hut! 
  
Bereid je ouders en de 
wasmachine maar alvast 
voor.   
 
 

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 gaan we nog 
bezoek aan het 
Wilhelminapark.  
 

Plukkebol gesloten Plukkebol gesloten 


