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Raamstraat Maandag 22/4 Dinsdag 23/4 Woensdag 24/4 Donderdag 25/4 Vrijdag  26/4 

Bopo & Praan 
BSO Raamstraat 

 
 

Plukkebol gesloten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanmiddag kun je je heerlijk 
laten verwennen in de 
Biologische Beautysalon. 
Maar in de ochtend gaan we 
eerst alle maskertjes zelf 
maken met yoghurt, 
komkommer en nog veel 
meer natuurlijke producten.  

Plukkebol sportdag 
@Hudito! Vandaag brengen 
we een bezoek aan Hudito 
om daar heerlijk in het 
groen te gaan sporten. 

 

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. 
 
 

Delftse Hout Jutterstocht 
Vind jij in de natuur de 
verschillende dieren & 
planten zoals ze op de 
Plukkebol zoekkaart staan?  
 
In de middag gaan we 
uiteraard buiten 
picknicken. Die frisse 
buitenlucht maakt 
hongerig!  

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 

 
 

 

Plukkebol gesloten 
 
 
 
 
 
 

Trek je laarzen vandaag aan 
want we gaan naar de  
kinderboerderij. Lekker 
knuffelen met de geitjes, 
konijnen en andere dieren. 
  
Na de picknick brengen we 
een bezoek aan de 
waterspeeltuin van de 
Tanthof kinderboerderij.  

Plukkebol sportdag 
@Hudito! Vandaag brengen 
we een bezoek aan Hudito 
om daar heerlijk in het 
groen te gaan sporten. 

 

Met onze groene vingers 
knutselen we 
grasmannetjes. Door ze 
voldoende water te geven, 
hebben ze vast flink wat 
haar op het einde van de 
vakantie! 
 
Bij de boodschappen 
bestellen we groenten voor 
heerlijke ‘groene’ 
tussendoortjes. We dippen 
wortels en komkommers in  
zelfgemaakte heksenkaas of 
spikkelspread. Hmmm…dat 
wordt smullen geblazen. 
 

Octa en Walui in het wild! 
Heeft iemand al een kikker 
gespot? En als we goed 
zoeken, vinden we vast ook 
allerlei insecten en beestjes.  
We gaan met  
insectenboek, verrekijkers 
en insectenpotjes naar het 
Wilhelminapark om te 
kijken wat daar allemaal 
leeft.  
 
We zoeken ook takken en 
veren voor ons volgende 
groene project. 
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Raamstraat Maandag 22/4 Dinsdag 23/4 Woensdag 24/4 Donderdag 25/4 Vrijdag  26/4 

Kigo 
BSO Raamstraat 
 
 
 

 
 
 
 

Plukkebol gesloten 
 

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 
kikkerdril. 
 
Bereid je ouders en de 
wasmachine maar vast voor.   
 
In de middag maken we 
groene smoothies. Lekker 
en ook nog eens heel 
gezond! 
 

Plukkebol sportdag 
@Hudito! Vandaag brengen 
we een bezoek aan Hudito 
om daar heerlijk in het 
groen te sporten. 

 

Met hamer, zaag en hout 
timmeren we stoere 
vogelhuisjes in elkaar. 
Weet jij een goede plek om 
ze op te hangen? Daarbij 
maken we een 
vogelvoedersnoer. 
 
Voor de middag bestellen 
we alle ingrediënten voor 
een heerlijke worteltaart. 
Hmmm…dat wordt smullen 
geblazen.  

We duiken de kinderkeuken 
in en maken groene 
heerlijkheden. 
 
Daarna gaan we naar  het 
Wilhelminapark waar we 
spelletjes doen, op zoek 
gaan naar diertjes en samen 
genieten van de natuur.  
 
We sluiten de dag af met 
een ‘groene’ high tea.  

Kigo+ 
BSO Raamstraat 
 
 
 

 
 
 
 

Plukkebol gesloten 
 

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 
kikkerdril. 
 
Bereid je ouders en de 
wasmachine maar vast voor.   
 
In de middag maken we 
groene smoothies. Lekker 
en ook nog eens heel 
gezond! 
 

Plukkebol sportdag 
@Hudito! Vandaag brengen 
we een bezoek aan Hudito 
om daar heerlijk in het 
groen te gaan sporten. 

 

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! 

 

We duiken de kinderkeuken 
in en maken groene 
heerlijkheden. 
 
Daarna gaan we naar  het 
Wilhelminapark waar we 
spelletjes doen, op zoek 
gaan naar diertjes en samen 
genieten van de natuur.  
 
We sluiten de dag af met 
een ‘groene’ high tea. 
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Raamstraat Maandag 29/4 Dinsdag 30/4 Woensdag 1/5 Donderdag 2/5 Vrijdag  3/5 

Bopo & Praan 
BSO Raamstraat 

 
 

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

 

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. 
 

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.  
 

 

Voor mij heb je het 
volgende nodig: zand, 
aarde, panty’s en 
graszaadjes. Nog een kleine 
hint: als je mijn hoofd goed 
nat houdt, moet je mijn 
haar binnenkort wel 
knippen!’ Ra, ra …wat gaan 
we doen?   
 
We halen wel het groen 
gewoon naar binnen 
vandaag!  
 
 

We duiken de 
kinderkeuken in en maken 
een overheerlijke groene 
high tea.  
 
Aan het einde van de dag is 
het tijd voor deze heerlijke 
high tea, waarbij de ouders 
ook welkom zijn. 

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 

 
 

 

Met zand, zaad, fotolijstjes 
en de gevonden veren en 
takjes van vrijdag gaan jullie 
vandaag hele mooie 
natuurschilderijen maken.  
 
’s Middags  duiken we de 
kinderkeuken in om samen 
speciale ‘groene’ cupcakes 
te maken.  
 
Restmateriaal sparen 
 

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. 
 
Restmateriaal sparen 
 

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.  
 
 
Restmateriaal sparen 

Vandaag hebben we een 
blauw onderdeel in de 
groene bende. 
Zeg je Delft, dan zeg je 
Delfts Blauw! Zoek een gaaf 
bord, mooie schaal of beker 
uit en maak hier je eigen 
Delfts Blauwe kunstwerk 
van! 
 
 
 
Restmateriaal sparen 
 

Vandaag gaan we met al 
het verzamelde 
restmateriaal groene 
plantenbakken maken. Die 
zetten we daarna vol met 
allemaal vrolijke 
bloemzaadjes. 
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Raamstraat Maandag 29/4 Dinsdag 30/4 Woensdag 1/5 Donderdag 2/5 Vrijdag  3/5 

Kigo 
BSO Raamstraat 
 
 
 

 
 
 
 

Wandelschoenen aan, want 
we gaan op 
ontdekkingstocht door het 
mooie Delft! Welke soorten 
gevels zijn er, en waar staat 
de Scheve Jan? We komen 
vast nog veel meer te 
weten over Delft.  
 
Een visje eten bij de 
‘Visbanken’ kan natuurlijk 
niet ontbreken!  
 

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. 
 

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.  
 

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. We 
gaan er ook een broodje 
met knakworst maken.  

 
Extra set kleding en 
kaplaarzen gewenst! 

Belangrijk: vergeet 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. 

Kigo+ 
BSO Raamstraat 
 
 
 

 
 
 
 

Wandelschoenen aan, want 
we gaan op 
ontdekkingstocht door het 
mooie Delft! Welke soorten 
gevels zijn er, en waar staat 
de Scheve Jan? We komen 
vast nog veel meer te 
weten over Delft tijdens de 
rondvaart.   
 
Een visje eten bij de 
‘Visbanken’ kan natuurlijk 
niet ontbreken!  
 

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. 
 
Puzzel je rot…! Ga je mee de 
Plukkebol puzzelkamer in? 
Er is weer een spannend 
spel bedacht voor jullie. 

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.  
 

We vullen onze 
picknickmanden voor een 
heerlijke dag in het park. 
Samen doen we spelletjes, 
gaan we zoeken naar 
insecten en relaxen we 
lekker! Laat de zon maar 
komen.  
 
Voor de middag bestellen 
we alle ingrediënten voor 
een heerlijke worteltaart. 
Hmmmmm,,,,, dat wordt 
smullen. 

Belangrijk: vergeet 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. 


