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

Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 

 
 

Plukkebol gesloten 
 
 
 

Plukkebol sportdag 
@Hudito! In een ware 
vierkamp strijden vandaag 
Iger en Plik in  groepjes  
tegen elkaar. 
 
De vierkamp is verdeeld in 
verschillende leeftijds-
categorieën. Het belooft 
een sportieve strijd te 
worden!    

Plukkebol sportdag 
@Hudito! Vandaag komen 
de kinderen van de 
Raamstraat bij Hudito op 
bezoek om daar heerlijk in 
het groen te sporten. 
 
 

We gaan vandaag naar 
Intratuin. Welke mooie 
planten en zaadjes zijn daar 
allemaal?  
 
We hopen hier wat 
inspiratie op te doen voor 
onze eigen ‘tuin’. 
 
In de middag maken we een 
mobiel van hout.  
 

Met hamer, zaag en hout 
timmeren we stoere 
vogelhuisjes in elkaar. 
Weet jij een goede plek om 
ze op te hangen?  
 
Heb je daarnaast zin in een 
potje ‘Groene Bende’ 
memory? De leukste 
memory, die we natuurlijk 
zelf verzonnen én gemaakt 
hebben.  
 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
 

 
  

Plukkebol gesloten  
 
 
 

Plukkebol sportdag 
@Hudito! In een ware 
vierkamp strijden vandaag 
Iger en Plik in  groepjes  
tegen elkaar. 
 
De vierkamp is verdeeld in 
verschillende leeftijds-
categorieën. Het belooft 
een sportieve strijd te 
worden!    
 
Op de vuurkorf maken we 
ons eigen broodje 
knakworst klaar. 

Plukkebol sportdag 
@Hudito! Vandaag komen 
de kinderen van de 
Raamstraat bij Hudito op 
bezoek om daar heerlijk in 
het groen te sporten. 
 

Van allerlei verschillend 
(afval)materiaal knutselen 
we een heuse Plukkebol 
‘vogelverschrikker’ voor in 
onze moestuin! 

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.  
 
Neem extra kleding en 
kaplaarzen mee! 
 

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

 

 

 



 
Programma meivakantie 2019 ‘Groene Bende’ 
pagina 2 van 2  

 
 

 
 

Rotterdamseweg Maandag  29/4 Dinsdag 30/4 Woensdag 1/5 Donderdag 2/5 Vrijdag 3/5 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 
 
 

 
 

Heb jij wel eens een Delfts 
Blauwe taart of muffin 
gemaakt. Nee? Dan is het 
vandaag je kans!  
 
In de ochtend duiken we de 
kinderkeuken in en gaan we 
heerlijk bakken. Na de lunch 
zorgen we voor de Delfts 
Blauwe finishing touch. 
Hmmm! 
 
In de middag maken we 
groene smoothies. Lekker 
en ook nog eens heel 
gezond! 

We gaan vandaag naar 
geitenboerderij het 
Geertje! Heerlijk knuffelen 
met geitjes, we ontdekken 
welke beesten er nog meer 
zijn en halen verse eieren in 

de boerenlandwinkel. 
 
In de middag bakken we 
een heerlijke omelet met 
verschillende groenten 
buiten bij de vuurkorf, 
smullen maar!  

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.  
 

Vandaag wordt de groep 
nog een stukje groener. We 
maken onze eigen 
graspoppetjes met je eigen 
foto erop. Ben benieuwd 
wie de langste `haren’ krijgt. 
 
In de middag maken we 
lekkere cakejes met 
groente. Wie kan er raden 
welke groenten erin gaan?  

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!  

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 

 

We halen groenten voor 

een heerlijke ‘groene’ 

lunch. Wat dacht je van een 

broodje gezond of 

worteltaart?  

Met hamer, zaag en hout 

timmeren we stoere 

vogelhuisjes in elkaar. 

Weet jij een goede plek om 

ze op te hangen?  

Zeg je groen, dan denk je 

ook aan afval scheiden. 

Vandaag maken we hier 

een begin mee.  

In de kinderkeuken ruikt 

het naar zelfgebakken 

‘groene’ taart. En hoe leuk 

is het om in de 

natuurspeeltuin op zoek te 

gaan naar insecten en 

andere diertjes?  

Neem extra kleding en 
kaplaarzen mee! 
 

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.  
 

Op naar de kringloop 
winkel. Hier kiezen we een 
servies uit dat we later zelf 
helemaal gaan 
beschilderen. 
 
Op de vuurkorf maken we 
een verrukkelijk 
lentesoepje, wie weet uit 
onze eigen versierde 
soepkommen!  

We duiken vandaag de 

kinderkeuken in om samen 

speciale ‘groene’ cupcakes 

te maken.  

’s Middags zaaien we zaden 
in onze zelf versierde 
bloempotten. 

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

 


