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Week 1 Maandag 16/7 Dinsdag 17/7 Woensdag 18/7 Donderdag 19/7 Vrijdag 20/7 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 
 

 

 
 

Sportieve verkleedopening! 
Zweetbanden om en daar 
gaan we. In de ochtend 
doen we verschillende 
spelletjes. Er is een 
hindernisbaan waar we ons 
overheen moeten zien te 
worstelen. Ook zijn er 
verschillende estafettes om 
het uithoudingsvermogen 
te testen.  
 
’s Middags doen we een 
verkleedpartij en gaan we 
in onze mooie outfit met de 
voetjes van de vloer.  

Vliegen met beide benen 
op de grond 
We ontwerpen en maken 
onze eigen vliegers.  
Uiteraard moeten deze 
worden uitgeprobeerd op 
het strandje bij de Delftse 
Hout! Zijn onze vliegers 
bestand tegen alle 
weersomstandigheden? 
 
Schepnetten & scheppen 
gaan uiteraard mee voor 
het zoeken van  
waterbeestjes en wie weet 
wat we nog meer opgraven! 

Strandfeestje 
We gaan vandaag op zoek 
naar de mooiste schelpen 
en nemen een bal mee voor 
een potje beachvolleybal 
en maken er dus echt een 
strandfeest van!  
 
Neem je zwemkleding en 
handdoek mee. 

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

Frisbee er op los en wie lust er 
een groen ijsje? 
Al eens een groen ijsje 
geproefd? Eentje met fruit en 
groente erin? Dat maken we 
vandaag zelf in de 
kinderkeuken, zodat we lekker 
veel vitamines binnenkrijgen 
voor tijdens de Expeditie.  
 
In de middag maken we onze 
eigen frisbee en testen die 
uiteraard buiten uit.  
 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
 
 

 
  

Sportieve opening! 
Zweetbanden om en daar 
gaan we. ’s ochtends doen 
we allemaal verschillende 
spelletjes. 
 
Van al dat sporten krijgen 
we natuurlijk hele gespierde 
armen. Hier zetten we onze 
eigen glittertattoo’s op. 
Wow… wat stoer!  

Blaas je rot!  
Touw en PVC, wat gaan we 
daarmee doen? We testen 
onze longen!  
 
Dit doen we met onze eigen 
gemaakte blaaspijp. Wie 
kan het beste richten en 
komt het dichtst bij zijn 
doelwit? Ook gaan we 
ballonnen wegschieten.  
 

Strandfeestje 
We gaan vandaag op zoek 
naar de mooiste schelpen 
en nemen een bal mee voor 
een potje beachvolleybal 
en maken er dus echt een 
strandfeest van!  
 
Kinderen van Plik met 
zwemdiploma A en B gaan 
met een rubberboot het 
water op om zo het 
strandfeest compleet te 
maken.  
 
Neem je zwemkleding en 
handdoek mee. 

Waterspeeltuin 
In de waterspeeltuin zoeven 
we door de lucht op de 
kabelbaan en dromen we 
over mooie bestemmingen, 
terwijl we aan het roer van 
het houten schip staan. 
Neem je zwemkleding en 
handdoek mee! 
 
We zoeken ook nog naar 
gouden munten in het 
zand. Als je ze vindt, volgt er 
een verrassing! 

Krijtkunst 
Met reuzenstoepkrijt maken 
we met de hele groep een 
mooie stoeptekening. We 
bedenken samen het ontwerp 
en gaan dan aan de slag.  
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Week 2 Maandag 23/7 Dinsdag 24/7 Woensdag 25/7 Donderdag 26/7 Vrijdag 27/7 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 
 

 

Modderdag      
Vandaag gaan we glibberen, 
glijden en klauteren. We 
zijn niet bang voor een 
beetje….veel modder! Het 
belooft een blubberig leuk 
feestje te worden in de 
Delftse Hout. 
 
Bereid je ouders en de 
wasmachine alvast maar 
voor. 

Op safari… 
We zoeken naar sporen in 
het zand, kun jij raden van 
welk beest deze zijn?  
Met een verrekijker 
spotten we dieren. Wedden 
dat we dieren ontdekken 
die we nog nooit eerder 
gezien hebben….in de 
waterspeeltuin.  
 
Ook maken we ons eigen  
slakkenhotel. Dus we gaan 
op zoek naar slakken. We 
zorgen voor een mooi 
verblijf en geven onze 
vriendjes elke dag vers 
voedsel. 

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. 

Zen in de Delftse Hout  
Hoe kun je de dag beter 
starten dan met een 
yogasessie in de Delftse 
Hout? Na afloop testen we 
natuurlijk even of we 
volledig ‘in balans’ zijn: wie 
kan er op een touw lopen? 
We doen verschillende 
sportspellen en we 
picknicken in het gras onder 
de grote bomen. 
  
In de middag testen we ons 
jagersinstinct. Opperste 
concentratie is hier ook van 
belang, Moet het nou met 1 
oog dicht of beide ogen 
open? We gaan pijl & boog 
schieten? 

Sluiswachter in Tanthof 
Vandaag zijn we echte 
sluiswachters. In de 
waterspeeltuin in Tanthof 
kunnen we in het water spelen 
en de verschillende bakken vol 
laten lopen met water. Ook is 
er een gedeelte met 
boomstammen en lekker veel 
modder.  
 
Neem een extra set kleding, je 
zwemkleding & een handdoek 
mee. 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 
 
 
 

 
  

Koken op de vuurplaats  
De ingrediënten worden 
gesneden en de pan gaat op 
het vuur. Onze eigen verse 
soep bij de vuurplaats 
smaakt vast top!  
 
In de middag trekken we de 
natuur in om materiaal te 
verzamelen voor onze eigen 
hut.   

Waterpret! 
Wij zijn niet bang voor 
inspanning en wat water.  
Vandaag hebben we een 
dag met verschillende 
waterspellen op onze eigen 
locatie. Denk aan een baan 
met sop waar je heerlijk 
overheen kunt roetsjen. 
Hoe cool is dat? 
 
Neem een extra set kleding, 
je zwemkleding & een 
handdoek mee. 

Expeditie in Klauterwoud! 
Heerlijk de natuur in, hutten 
bouwen, rivieren oversteken 
én meer! We gaan naar het 
Klauterwoud in Zoetermeer. 
Een (extra) set (zwem) kleding 
is een aanrader.  
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week 3 
 

Maandag 30/7 Dinsdag 31/7 Woensdag 1/8 Donderdag 2/8 Vrijdag 3/8 

Octa, Walui & 
Iger  
BSO Raamstraat en 
Rotterdamseweg 

 
 
 

 

De BSO in beweging 
De komende twee weken 
zijn een aantal bso groepen 
gezellig samen bij Hudito!  
 
Om elkaar beter te leren 
kennen, doen we in teams 
allerlei leuke spelletjes. Wat 
denk je van: knotshockey, 
trefbal, waterspelletjes en   
frisbeeën?  
 
Neem je sportoutfit mee! 

Koken op de vuurplaats 
Zelf vuur maken is toch wel 
heel stoer. Trek je 
wandelschoenen aan, want 
eerst gaan we hout 
sprokkelen. Dit hout hebben 
we nodig voor onze lunch. 
Op de vuurplaats bereiden 
we deze zelf.  

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

Fotografie 
Vandaag kruipen we in de 
huid van de fotograaf en 
het model. ’s Ochtends 
maken we een speciale 
fotolijst. En oefenen we de 
poses en kijk je welke  
accessoires je wilt. En in de 
middag hebben we ‘de 
fotoshoot’. Eigen 
accessoires meenemen mag 
natuurlijk ook! 
 

Bouw je eigen kasteel 
We gaan naar de Delftse 
Hout voor een heerlijke 
picknick.  
 
Op een strandje houden we 
een expositie van de 
strandkastelen die we 
gedurende de dag gemaakt 
hebben.  

Kigo & Plik 
BSO Raamstraat en 
Rotterdamseweg 

 
 
 
 

 

Raad het woord! 
Na een spannende 
speurtocht over land en 
water moet je achter het 
magische woord komen. 
Alleen dan is de opdracht 
succesvol afgerond. Stalen 
zenuwen, opperste 
concentratie én sterke 
armspieren om het bootje 
te roeien heb je vandaag 
allemaal nodig! 
 
Zwemkleding mee! 
 
 
 
 
 

Hout met een vleugje melk  
Hou jij van hout? Dat komt 
vandaag goed uit. We 
maken onze eigen houten 
flipperkast. Of kies jij ervoor 
om jouw naam met wol te 
wikkelen om de spijkers?   
 
Na al het getimmer en 
gezaag, maken we in de 
kinderkeuken onze eigen 
milkshakes klaar om lekker 
van af te koelen.  
 
 

Batik je rot!  
Met speciale verf-
technieken maken we onze 
eigen coole T-shirts, we 
gaan batikken! 
 
Dit maakt ons hongerig en 
niks is lekkerder dan een 
goede hamburger gemaakt 
bij de vuurplaats. Even wat 
hout sprokkelen en bakken 
maar.  

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. 

Waterpret & pannenkoek 
Neem een extra set kleding, 
je zwemkleding & een 
handdoek mee. Je kunt 
namelijk flink nat worden 
tijdens de spetterende 
waterspellen die op het 
programma staan vandaag. 
 
Bij de vuurplaats maken we 
ons eigen vuurtje en bakken 
daarop de lekkerste 
pannenkoeken. 
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week 4 Maandag 6/8 Dinsdag 7/8 Woensdag 8/8 Donderdag 9/8 Vrijdag 10/8 

Octa, Walui & 
Iger  
BSO Raamstraat en 
Rotterdamseweg 

 
 

 
 

 

Spetter, spatter!  
De zon schijnt, dus we gaan 
heerlijk wat verkoeling 
zoeken in de 
waterspeeltuin in Tanthof. 
 
Neem je zwemkleding en 
handdoek mee! 

De grote 112- EHBO dag  
Zie ik het nu goed? Is er een 
ongelukje gebeurd op 
Plukkebol? Vandaag bellen 
we niet 112, maar lossen we 
het zelf op. 
  
Met de oudste bso-ers 
grimeren we “echte” 
wonden. Aiiii! Het belooft 
een spannende dag te 
worden 

Poppentheater Plukkebol  
Op welke expeditie gaan 
jullie handen? Welke pop 
maak jij aan jouw hand, hoe 
praat deze en wat kan hij of 
zij allemaal?  
 

Mijn tante uit Marokko… 
’s Ochtends duiken we de 
kinderkeuken in en maken 
we heerlijke Marokkaanse 
hapjes. 
 
Natuurlijk zetten we ‘henna 
tattoos’ en drinken we een 
kopje verse muntthee.  
 
. 

Strandjutten  
Verzamel de mooiste 
spullen op het strand en 
maak je eigen windgong of 
schelpenketting. 
  
Lukt het ons een eigen vlot 
te bouwen met wat we 
vinden? Met onze vlieger  
trotseren we bovendien de 
wind!  

Kigo & Plik 
BSO Raamstraat en 
Rotterdamseweg 

 
 

 
 

 

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 maar voor. 

Levend stratego… 
Na een picknick is het tijd 
voor een potje ‘levend 
stratego’ in de Delftse Hout. 

Poppentheater Plukkebol  
Aan de slag met theater. 
Maak van allerlei materiaal 
je eigen handpop en een 
gave poppenkast.  
 
Even oefenen en de 
voorstelling kan beginnen! 

Expeditie in Schiedam! 
Heerlijk de natuur in, 
hutten bouwen, rivieren 
oversteken én meer! we 
gaan per fiets naar de 
Natuurspeeltuin in 
Schiedam Een (extra) set 
(zwem) kleding is een 
aanrader. 

Waterexperimenten 
Hoe krijg je water over van 
de ene naar de andere 
emmer in een beker met 
gaatjes of met een spons? 
Lukt het jou een 
waterballon te vangen 
zonder nat te worden? 
 
Zwemkleding mee. 
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Week 5 Maandag 13/8 Dinsdag 14/8 Woensdag 15/8 Donderdag 16/8 Vrijdag 17/8 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 
 
 
 

 
 

Ciao bello!  
Hoe is het met jouw 
Italiaans? Dat heb je 
namelijk wel een beetje 
nodig op onze Expeditie 
door Italië.  
 
Vandaag gaan we onder 
andere kijken of we nog 
meer kunnen met pasta. 
Zoals sieraden maken en 
lukt het jullie om samen een 
echte spaghetti brug te 
bouwen? We sluiten de dag 
af met een heerlijk eigen 
gemaakt Italiaans 
sorbetijsje.  
 

Waterexperiment 
Het wordt een dag van 
experimenteren en 
ontdekken. Hoe krijg je 
water over van de ene naar 
de andere emmer zonder 
dat er iets verloren gaat als 
je alleen maar een beker 
met gaatjes hebt of een 
spons. Lukt het jou een 
waterballon te vangen 
zonder nat te worden? 
Pffff…ingewikkeld hoor! 
 
We sluiten de dag af met 
een wedstrijdje 
flessenvoetbal.  
 
Je kan nat worden dus 
neem extra en zwemkleding 
mee. 

Expeditie in Balij!  
We trekken ons op aan een 
touw over het water, 
klimmen in bomen, maken 
hutten én bewandelen de 
mooiste paden: we gaan 
naar het Balijbos in 
Zoetermeer. 
 
Uiteraard groot alarm hier 
voor de was. Een extra set 
kleding is een aanrader. 
Denk ook aan je 
zwemkleding en handdoek. 

De Plukkebol Sponzendag 
Experimenteer er op los 
met sponzen en speel de 
leukste spelletjes met onze 
zelfgemaakte sponsballen. 
 
Maak je eigen sponzenboot 
en test of die blijft drijven. 

‘De Notelaer’, we komen er 
bijna aan! 
Het kamp komt er bijna 
weer aan. Dat mag iedereen 
natuurlijk weten: we maken 
onze eigen stoere 
kampvlag. 
 
Voor de nodige vitamines 
maken we heerlijke 
smoothies met kwark. Deze 
serveren we uiteraard 
vanuit onze eigen ‘Iger 
winkel’. 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 
 
 
 
 

 
  

Een groene bende…..  
Picknickmand, visnetjes én 
onze opblaasboot 
mee….hup naar buiten!  
 
Tijdens een ware bootcamp 
testen we vandaag ook ons 
uithoudingsvermogen.  
 
Terug op de locatie bouwen 
we onze eigen hut. 
Natuurlijk zo stevig dat ie 
alle weersomstandigheden 
aankan.  
 

Gezonde tuinhangers 
We duiken de kinderkeuken 
in en maken onze eigen 
gezonde wraps…smullen 
maar!  
 
Met het mooie weer is niets 
lekkerder dan veel buiten 
zijn. We maken van 
kosteloos materiaal onze 
eigen tuinhanger. 

Plukkebol ‘book of records’  
We doen vandaag 
verschillende mini spellen 
met als doel om alle records 
te verbreken! We gaan eens 
kijken waar jij het beste en 
de snelste in bent. 
Uiteraard zetten we de 
winnaar even in het 
zonnetje! 

Waterpret in het kwadraat! 
We vullen flessen voor een 
potje flessenvoetbal en wat 
denk je van trefbal met 
waterballonnen?  
 
De Stints kunnen ook vast 
een goede wasbeurt 
gebruiken na al onze 
Expedities van afgelopen 
weken! Vergeet 
zwemkleding niet! 
 
We maken tot slot ons 
eigen bordspel. 
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Week 6 Maandag 20/8 Dinsdag 21/8 Woensdag 22/8 Donderdag 23/8 Vrijdag 24/8 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 
 
 

 
 

Een geheime missie 
Vandaag ontvangen jullie je 
eerste opdracht voor het 
kamp. Welke dat is, is nog 
even een geheim!  
 
Hierna is het tijd voor wat 
ontspanning en gaan we 
naar het park voor het 
smokkelspel. 

Ik ga op kamp en neem 
mee 
Wie speelt er mee met dit 
leuke spelletje?  
 
Natuurlijk zoeken we uit 
welk speelgoed er mee gaat 
naar ‘De Notelaer’. Van stof 
en een stok maken we onze 
eigen knapzak die mee op 
kamp mag. Op naar het 
grote avontuur! 

Kamp ‘De Notelaer’ 
Welkom allemaal op het 
Zomerkamp van Plukkebol. 
Op de stormbaan testen we 
onze zenuwen & 
klimtechnieken. In een 
zeskamp dagen we elkaar 
uit om de beste prestaties 
te leveren. Een 
watergevecht zorgt voor de 
nodige verkoeling. ’s 
Avonds genieten we van 
een BBQ en zingen we de 
mooiste kampliedjes. 
 
In de uitnodiging staat wat 
je mee moet nemen.   

Kamp ‘De Notelaer’ 
Kleine oogjes, verwilderde 
haren: de kinderen van Iger 
ontwaken. Na zo’n 
kampnacht hoort er een 
ochtend dauwtrappen bij, 
dus daar starten we mee. 
Dan nog een hele dag vol 
ontdekkingen!  
 
In de middag zijn vanaf 
16:30 uur alle ouders van 
harte welkom voor een 
rondje over de stormbaan.  

Expeditie terugblik  
Een terugblik op de 
Expeditie van 2018! Kies de 
leukste foto’s uit van de 
afgelopen weken en we 
maken onze eigen Expeditie 
Plukkebol tentoonstelling! 
 
’s Middags maken we van 
Iger een minibios waar we 
gezellig met elkaar een 
filmpje gaan kijken. 
 
Neem vandaag ook je 
favoriete spel of boek mee.  
 
 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 
 
 
 

 
  

Een heerlijke stranddag 
Op naar het strand en 
graven maar. We bouwen 
de mooiste zandkastelen en 
graven diepe kuilen. 
 
Daarnaast is er onder 
leiding van onze 
badmeester een sportief 
programma met spellen en 
activiteiten.  
 
Neem je zwemkleding en 
jouw handdoek mee. 

Kamp ‘De Notelaer’ 
Welkom allemaal op het 
Zomerkamp van Plukkebol.  
 
Stormbaan, zeskamp en 
een heus watergevecht. 
Tussendoor trekken we 
erop uit met onze 
schepnetten en 
opblaasboot. Na de BBQ is 
het tijd voor ….het 
kampvuur en samen 
zingen!  
 
In de uitnodiging staat wat 
je mee moet nemen. 

Kamp ‘De Notelaer’ 
Opstaan, tanden poetsen en 
even dauwtrappen om de 
dag te starten. Uiteraard 
gaan we vandaag weer de 
stormbaan over.  
 
In de middag zijn vanaf 
16:30 uur alle ouders van 
harte welkom voor een 
rondje over de stormbaan. 

Chillen in de Plukkebol bios  
’s Ochtends worden we 
rustig wakker met een leuke 
film. Natuurlijk mag hier de 
popcorn niet bij ontbreken.  
 
De rest van de dag genieten 
we nog even na van een 
topvakantie en het kamp.  
Op de kussens bekijken we 
alle leuke foto`s en beleven 
we de zomervakantie nog 
eens opnieuw.  
 
Neem vandaag ook je 
favoriete spel of boek mee. 

 

Let op! Op woensdag en donderdag de kinderen brengen en halen bij ‘De Notelaar’, Nieuwkoopseweg 11 in Pijnacker 


