
Programma Expeditie Plukkebol 2020 
Pagina 1 van 6 

 

 

 
 

Week 1 Maandag 20/7 Dinsdag 21/7 Woensdag 22 /7 Donderdag 23/7 Vrijdag 24/7 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 
 

Land: België  
 

 

 
 

Spetterende opening! 
We hijsen onze vlag en met 
de leukste waterspellen 
openen we deze Expeditie.  
Neem je zwemkleding en 
handdoek mee! 
 
  
We maken zomerse cocktails, 
smullen maar!  
 
Neem allemaal je Plukkebol 
zomerboek mee!  

Puzzelen maar 
Puzzelen, maar dan wel met 
een hele bijzondere puzzel. 
We maken deze namelijk 
zelf….. 
 
In de middag spelen we een 
spannende  voetbal-
wedstrijd, de shirtjes 
maken we ook zelf.   
 
Uiteraard van het land dat 
we deze week ‘bezoeken’; 
België, voor de kenners 
onder ons: De rode duivels!  

Zeepbellen Expeditie… 
Je neemt wat afwasmiddel, 
water, suiker en een klein 
scheutje behangerslijm. 
Even roeren en je hebt een 
perfect goedje voor onze 
zeepbellen Expeditie.  
 
Ook duiken we in de huid 
van een striptekenaar, veel 
strips komen uit België. We 
verzinnen ons eigen 
verhaal. 
 

Het volgen van dit programma 
op de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg. 

Flessenvoetbal en friet 
We maken onze eigen 
Vlaamse frieten en verse 
mayonaise.  
 
Een potje flessenvoetbal 
staat ook op het 
programma. In ons 
Plukkenbol zomerboek 
staan uiteraard weer de 
leukste opdrachten en 
weetjes. Vergeet deze dus 
niet mee te nemen! 

Belgische wafels met fruit 
Vandaag staat er weer een 
typisch Belgisch gerechtje op 
het menu.  
 
Ook gaan we heerlijk knuffelen 
met alle dieren op de 
kinderboerderij. Neem je 
kaplaarzen mee!  

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
Land: België 
 

 
  

Spetterende opening!  
We hijsen onze vlag en met 
de leukste waterspellen 
openen we deze Expeditie.  
Neem je zwemkleding en 
handdoek mee! 
 
We nemen je mee op een 
avontuurlijke trip door de 
wereld. We kleuren 
landkaarten in en ontdekken 
zo van alles. 

Hutten bouwen 
Vandaag gaan we aan de 
slag met onze eigen hut.  
Trek stevige schoenen aan 
zodat we flink kunnen 
klussen.  
 
Bij een hut hoort uiteraard 
een mooie vlag, die we met 
z`n allen gaan maken.  
Deze week ‘bezoeken’ we 
het land België. Wie weet 
de kleuren van de vlag die 
hierbij hoort?  

Zeepbellen Expeditie… 
Je neemt wat afwasmiddel, 
water, suiker en een klein 
scheutje behangerslijm. 
Even roeren en je hebt een 
perfect goedje voor onze 
zeepbellen Expeditie.  
 
Ook duiken we in de huid 
van een striptekenaar, veel 
strips komen uit België. We 
verzinnen ons eigen 
verhaal. 
 

Het volgen van dit programma 
op de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg. 

 

Vlaamse friet maken  
De ‘frietkot’ van Plik opent 
zijn deuren vandaag.  
Wie kent ze niet, die 
heerlijk Vlaamse friet? 
Vandaag maken we deze 
zelf, net als de mayonaise. 
Smullen maar!  
 
In de middag doen we een 
wedstrijd veldlopen, wie 
rent het hardst? 
  

Belgische wafels met fruit 
Vandaag staat er weer een 
typisch Belgisch gerechtje op 
het menu.  
  
Eens even denken….: we 
maken een puzzel en raadsel 
rondom een bekend beeld (we 
verklappen lekker nog niet 
welke).  
 
Tip: kijk nog even in je 
Plukkebol zomerboek!  
 

 



Programma Expeditie Plukkebol 2020 
Pagina 2 van 6 

 

 

 
 

Week 2 Maandag 27/7 Dinsdag 28/7 Woensdag 29/7 Donderdag 30/7  Vrijdag 31/7 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 
 

Land: Frankrijk 
 

 

Zoek het recept 
Met een hele bijzondere 
speurtocht zoeken wij 
allemaal ingrediënten bij 
elkaar.  
 
Wat kunnen we hier mee 
maken? In de middag gaan 
we dat in de kinderkeuken 
ontdekken!  

De bekende Eiffeltoren 
Van rietjes maken we de 
beroemde Eiffeltoren na.  
 
We maken een foto die zo 
op een ansichtkaart kan.  
Hou de brievenbus maar in 
de gaten de aankomende 
dagen.  

Ridders en jonkvrouwen 
Vandaag kruipen we in de 
huid van de Franse ridders 
van vroeger. Er staan 
verschillende 
ridderspelletjes op het 
programma. 
 
Voor de jonkvrouwen onder 
ons verzorgen we een 
heerlijke beautymiddag! 
 
Het volgen van dit programma 
op de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg. 

 

Het Franse bos de Balij!  
In Frankrijk zijn er vele 
klimparken voor wat 
sportieve uitdagingen.  
Vandaag gaan we die 
uitdaging ook aan. We 
klimmen in bomen, maken 
hutten én bewandelen de 
mooiste paden: dit doen we 
allemaal in het Balijbos in 
Zoetermeer. Uiteraard 
groot alarm voor de was. 
Een extra set kleding is een 
aanrader. Denk ook aan je 
zwemkleding en handdoek. 

Journée sportive 
Vandaag doen we 
verschillende spellen zoals 
een waterestafette, jeu de 
boules, minigolf en nog 
veel meer. 
 
Neem ook je zwemkleding 
of extra set kleding mee!  

Plik 
BSO Rotterdamseweg 
 

Land: Frankrijk 
 
 

 
  

Viva la France!  
Vandaag maken we ons 
eigen baguette en 
croissant. Uiteraard doen 
we dit niet met de ‘Franse 
slag’! 
 
 
In de middag bouwen we 
een echte Eiffeltoren van 
verschillende materialen. 
Lukt het ons om deze 
mooie constructie na te 
maken?  

Franse stijl  
Vandaag hullen we ons 
geheel in Franse stijl: we 
maken onze eigen baret.  
Trek je zwart wit gestreepte 
shirt aan en wij zorgen voor 
de passende accessoires.  
 
In de middag vermaken we 
ons met een Franse 
woordquiz.  

Ridders en jonkvrouwen 
Vandaag kruipen we in de 
huid van de Franse ridders 
van vroeger. Er staan 
verschillende 
ridderspelletjes op het 
programma. 
 
Voor de jonkvrouwen onder 
ons verzorgen we een 
heerlijke beautymiddag! 
 
Het volgen van dit programma 
op de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg. 

 

Het Franse bos de Balij!  
In Frankrijk zijn er vele 
klimparken voor wat 
sportieve uitdagingen.  
Vandaag gaan we die 
uitdaging ook aan. We 
klimmen in bomen, maken 
hutten én bewandelen de 
mooiste paden: dit doen we 
allemaal in het Balijbos in 
Zoetermeer. Uiteraard 
groot alarm voor de was. 
Een extra set kleding is een 
aanrader. Denk ook aan je 
zwemkleding en handdoek. 

Creativiteit en sportiviteit 
komen vandaag samen. 
Vandaag gaan we verder 
met onze ‘cabine’. 
Wie weet komen we toe 
aan al wat schuur- en 
schilderwerk.  
 
De Franse vlag kan deze 
week niet ontbreken. 
Helpen jullie mee om ‘m te 
maken? 
 
In de middag spelen we 
een potje jeu de boules om 
de week goed af sluiten.  
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week 3 Maandag 3 /8 Dinsdag 4/8 Woensdag 5/8 Donderdag 6/8 Vrijdag 7/8 

Iger  
BSO Rotterdamseweg 
 

Land: Spanje 

 
 

 
 

 

Erop uit 
In de ochtend trekken we 
erop uit naar geiten-
boerderij ‘het Geertje’. 
Kaplaarzen zijn hier wel 
handig! In de landwinkel 
kopen we verse eieren. 
Graag vóór 09.00 binnen! 
 
In de middag maken we 
onze eigen Spaanse 
omelet! Weet jij wat hier 
allemaal ingaat…?  
 
Deze week werken we ook 
weer met het Plukkebol 
zomerboek. 

Spetterende dag 
Bereid je voor op een waar 
waterfestijn. Jij krijgt van 
ons een blinddoek om en je 
mag er eens flink op los 
‘slaan’ op de 
waterballonnen-piñata’s! 
Een grote kans dat je nat 
wordt, dus neem een setje 
droge kleren mee! 
 
In de middag bouwen we 
zelf de ‘Sagrada Familia’, 
met klei en spaghetti. Dit is 
een bekend bouwwerk in 
Barcelona, één van de 
grootste steden in Spanje. 

La Joyería 
Het Spaanse atelier is 
geopend! 
 
Kom binnen en waan je in 
de wereld van een Spaanse 
juwelier. Maak je eigen 
armband of ketting. 
Daarnaast staat Spanje 
bekend om de Flamenco, 
dit is een dans waarbij vaak 
gebruikt gemaakt wordt 
van een waaier. We leren 
hoe we zelf zo’n ‘abanico’ 
kunnen maken! 
 
Het volgen van dit programma 
op de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg. 

Vamos a la playa! 
Genieten van de 
ochtendzon en het zand 
tussen je tenen. We gaan 
naar het strandje bij de 
Delftse Hout en bouwen de 
mooiste zandkastelen.  
Zwemkleding en handdoek 
mee. 
 
Na een heerlijke picknick 
houden we een kleine 
siësta onder de mooie 
bomen.  

Waterspel en BBQ  
Zwemkleding en handdoek 
mee. Het animatieteam 
heeft verschillende 
waterspellen voor jullie op 
de agenda gezet.  
 
Een barbecue hoort er in 
het zonnige Spanje zeker 
bij! We genieten van de 
heerlijkste hapjes die we 
zelf bereiden. Als 
dorstlesser maken onze 
eigen fruitige Sangria! 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 
 

Land: Spanje 

 
 

 
 

 

Hola, como estas?  
De Spaanse keuken gaan 
we zeker ontdekken. We 
maken de meest bekende 
tapas. Echte tapas 
schaaltjes kunnen niet 
ontbreken en we maken 
deze gewoon zelf.  
 
Met een Spaans muziekje 
op de achtergrond en aan 
een lange eettafel genieten 
we van de zomerse 
temperaturen.  
 
Deze week werken we ook 
weer met het Plukkebol 
zomerboek. 

Daar zit ritme in!  
We beschilderen en 
graveren onze eigen 
castagnetten vandaag. Wat 
dat zijn? Daar kom je 
vanzelf achter!  
 
De flamenco is een 
beroemde dans in Spanje. 
Na vandaag zijn wij hier ook 
vast heel goed in. Onder 
professionele begeleiding 
leren wij deze dans in een 
echte workshop! 
 
 

La Joyería 
Het Spaanse atelier is 
geopend! 
 
Kom binnen en waan je in 
de wereld van een Spaanse 
juwelier. Maak je eigen 
armband of ketting. 
Daarnaast staat Spanje 
bekend om de Flamenco, 
dit is een dans waarbij vaak 
gebruikt gemaakt wordt 
van een waaier. We leren 
hoe we zelf zo’n ‘abanico’ 
kunnen maken! 
 
Het volgen van dit programma 
op de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg. 

We hangen de vlag uit! 
Deze week staat in het 
teken van Spanje, we 
maken vandaag dus ook 
deze vlag. Alle vlagen die 
we maken, stellen we 
buiten ten toon zodat 
iedereen ze kan zien.  
 
Na een kleine siësta klinken 
er in de  ‘minidisco’ 
Spaanse kinderhits, we 
gooien die heupen even 
flink los! 

Waterfiets & BBQ  
Zwemkleding en handdoek 
mee. Vandaag gaan we het 
water op. Met de 
waterfietsen van Knus 
maken we de oversteek op 
de Delftse Hout.  
 
Een barbecue hoort er in 
het zonnige Spanje zeker 
bij! We genieten van de 
heerlijkste hapjes die we 
zelf bereiden. Als 
dorstlesser maken onze 
eigen fruitige Sangria! 
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Week 4 Maandag 10/8 Dinsdag 11/8 Woensdag 12/8 Donderdag 13/8 Vrijdag 14/8 

Iger  
BSO Rotterdamseweg 
 

Land: Duitsland  

 

 

Zoete jamdag 
Vandaag maken we onze eigen 
jam. De potjes worden mooi 
versierd en gaan uiteraard 
mee naar huis. Zo kunnen we 
thuis nog nagenieten.  
 
Tijdens de lunch maken we 
broodjes die we kunnen vullen 
met onze eigen jam.  

Culinaire hapjes en sport 
komen ook vandaag weer 
samen.   
 
In de ochtend houden we 
een tenniswedstijd.  
 
Na dit sporten, stillen we de 
trek met een Duits 
speltbroodje. De vuurkorf 
steken we hiervoor aan en 
picknicken is toch wel zo 
fijn!   

Picknick in het park 
De mensen in Duitsland zijn 
gek op worst! We duiken 
vandaag de keuken in en 
maken lekkere 
worstenbroodjes. Smullen! 
 
Als ze klaar zijn, pakken we 
onze picknickmand in en 
gaan we op pad. 
 
Het volgen van dit programma 
op de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg 

‘Grootse dag’ 
Vandaag staat er een 
bekend spel op het 
programma: Boter, kaas en 
eieren maar dan heel 
groot!  
 
In de middag kijken we wie 
de meest grote bellen kan 
maken. Op het veld hebben 
we hier alle ruimte voor en 
die hebben we vandaag 
dan ook echt nodig!  

Souvenirs horen erbij 
Bij het bezoeken van een 
ander land scoor je graag 
de leukste souvenirs. Een 
sleutelhanger is echt 
favoriet en deze maken we 
vandaag zelf.  
 
Wie weet de kleuren voor 
de vlag van Duitsland? 
Deze maken we met z`n 
allen.  
 
We sluiten de dag af met 
een potje flessenvoetbal 
en een echte ‘pullenrace’. 
Natte voeten zijn hier 
gegarandeerd. 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 
 

Land: Duitsland 

 
 

 
 

Was essen wir heute? 
Berlinerbollen! We maken 
deze heerlijke bollen zelf.   
 
Een bekende sport in 
Duitstand is tennis. Wij hoeven 
hiervoor niet zo ver….. Bij 
Dubbel Delft leren wij alles 
over deze mooie sport.  
Onder professionele 
begeleiding krijgen wij een les 
in de tennishal. Trek je 
sportieve outfit aan! 

Een vlammende dag  
We maken ons eigen 
vuurtje om daarna onze 
lunch op te verzorgen.  
 
We rijgen wat brooddeeg en 
braadworst aan een stok en 
smullen maar.  
 
 

Picknick in het park 
De mensen in Duitsland zijn 
gek op worst! We duiken 
vandaag de keuken in en 
maken lekkere 
worstenbroodjes. Smullen! 
 
Als ze klaar zijn, pakken we 
onze picknickmand in en 
gaan we op pad. 
 
Het volgen van dit programma 
op de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg 

Delftse Hout  
We trekken vandaag de 
mooie Delftse Hout in. Met 
verschillende materialen 
bouwen we een vlot. Eens 
kijken of deze blijft drijven. 
 
Uiteraard picknicken we 
ook op die locatie. Indien 
mogelijk, kom vandaag 
lekker op de fiets!  

Pullenrace… 
De Duitse vlag kunnen we 
na vandaag ook zeker weer 
tentoonstellen! Ook 
werken we wellicht al wat 
aan de afwerking van onze 
hut.  
 
Een potje voetbal en een 
echte ‘pullenrace’ kunnen 
niet ontbreken. Welk team 
steelt hier de show? 
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Week 5 Maandag 17/8 Dinsdag 18/8 Woensdag 19/8 Donderdag 20/8 Vrijdag 21/8 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 
 

Land: Griekenland 
 
 
 

 
 

Gouden dag  
We hullen ons vandaag in 
het goud, we maken 
gouden munten en 
sieraden.  
 
In de middag knutselen we 
een mooi frame voor onze 
eigen fotobooth tijdens het 
Plukkebolfestival.  

Tapas en Meze!  
Grieks restaurant Iger 
opent vandaag zijn deuren. 
Op het menu staan 
gerechtjes als tzatziki, 
keftedakia en spinakopata. 
Dat gaat smullen worden.  
 
Een Griekse salade kan hier 
natuurlijk niet bij 
ontbreken.  

Puzzelen met steentjes 
De Grieken waren grote 
liefhebbers van mozaïek.  
 
Mozaïek is kunst waarbij 
een afbeelding wordt 
gemaakt van allerlei kleine 
stukjes steen of aardewerk. 
Vandaag steken we onze 
handen uit de mouwen en 
gaan we aan de slag met 
deze kunstvorm! 
 
Het volgen van dit programma 
op de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg. 

Op naar de waterspeeltuin 
Naast een bezoekje aan de 
stadsboerderij gaan we ook 
spetteren! Dit doen we in 
de waterspeeltuin van 
Buytendelft. Zwemkleding 
en handdoek mee. Graag 
vóór 09.00 binnen.  
 
In de middag maken we de 
Griekse vlag.  
 
 

Een armbandje met feta 
In de ochtend doen we 
verschillende spellen op 
het veld.  
 
Bij de lunch gaan we 
proeven van de gegrilde 
aubergines met feta kaas. 
We gaan barbecueën. 
 
In de middag maken we 
hele mooie armbandjes 
met daarop wel hele 
grappige letters, wat zou er 
nou toch staan?  

Plik 
BSO Rotterdamseweg 
 

Land: Griekenland  
 
 
 

 
  

Boetseer je rot 
Vandaag gaan we met 
rivierklei aan de slag. 
Perfect om een mooie vaas 
mee te maken.  
 
Een lekkere Griekse salade 
eten we bij de lunch.  
 
 

Uitwaaien maar!  
Grieken houden van het 
zonnetje en het strand. 
Vandaag zoeken we dit 
even op en nemen we ook 
de vliegers mee 
 
We smullen op het strand 
van de meegenomen 
tzatziki en broodjes.  
 
Neem zwemkleding mee en 
graag vóór 09.00 binnen!  

Puzzelen met steentjes 
De Grieken waren grote 
liefhebbers van mozaïek.  
 
Mozaïek is kunst waarbij 
een afbeelding wordt 
gemaakt van allerlei kleine 
stukjes steen of aardewerk. 
Vandaag steken we onze 
handen uit de mouwen en 
gaan we aan de slag met 
deze kunstvorm! 
 
Het volgen van dit programma 
op de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg. 

 

Creativiteit en een stukje 
cultuur  
We draperen ons in witte 
lakens om als echte 
Grieken de dag door te 
gaan. Een geknutselde 
lauwerkrans maakt de 
outfit compleet.  
 
Er is een speciale Griekse 
dans die we vandaag gaan 
oefen. Misschien kennen 
jullie hem al? 

Een armbandje met feta 
In de ochtend doen we 
verschillende spellen op 
het veld.  
 
Bij de lunch gaan we 
proeven van de gegrilde 
aubergines met feta kaas. 
We gaan barbecueën. 
 
In de middag maken we 
hele mooie armbandjes 
met daarop wel hele 
grappige letters, wat zou er 
nou toch staan? 
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Week 6 Maandag 24/8 Dinsdag 25/8 Woensdag 26/8 Donderdag 27/8 Vrijdag 28/8 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 
 

Land: Italië 
 
 

 
 

Plukkebolfestival  
Vandaag is het grote 
Plukkebolfestival! Er klinken 
Italiaanse hits door de 
boxen, de BBQ steken we 
aan en iedereen mag 
verkleed komen.  
 
Het BSO team viert zijn 
verjaardag op deze speciale 
dag.  
 
De stormbaan is ook van de 
partij, kortom laat het feest 
maar beginnen. 

Om in een lijstje te 
stoppen   
Onze vakantiefoto`s  
stoppen we in een lijstje. 
Wat vind jij de mooiste?  
 
Het lijstje versieren we 
met gouden en zilveren 
pasta.  Neem je foto mee 
naar huis en geniet nog 
een lange tijd na van deze 
topvakantie op Plukkebol.  

Venetiaans Caraval!  
Het carnaval is een jaarlijks, 
traditioneel festival in 
Venetië. Voor vandaag 
vieren we hem even in 
Delft! 
 
Voor dit festival maken we 
traditionele Venetiaanse 
maskers en daarna gaan de 
voetjes van de vloer! 
 
Het volgen van dit programma 
op de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg 

Hang je slingers op…!  
We maken zomerse slingers 
die we zeker ophangen.  
 
We eten een zelfgemaakte 
pizza. Als toetjes smikkelen 
we van … hoe kan het ook 
anders, het bekendste 
Italiaanse dessert: tiramisu 
 
 
Al die calorieën verbranden 
we zo weer op de 
stormbaan. Wie is de 
snelste? 
 

Zonnige afsluiting  
Met de voeten in het zand, 
de zoute zee proeven! Een 
betere afsluiting van een 
zonnige zomervakantie er is 
gewoon niet. We gaan naar 
het strand vandaag!  
 
Zwemkleding en handdoek 
mee. Graag vóór 09.00 
binnen!  

Plik 
BSO Rotterdamseweg 
 

Land: Italië  
 
 
 

 
  

Plukkebolfestival  
Vandaag is het grote 
Plukkebolfestival! Er klinken 
Italiaanse hits door de 
boxen, de BBQ steken we 
aan en iedereen mag 
verkleed komen.  
 
Het BSO team viert zijn 
verjaardag op deze speciale 
dag.  
 
De stormbaan is ook van de 
partij, kortom laat het feest 
maar beginnen.  

‘Navigare con la gonola’ 
In de ochtend varen we 
per ‘gondel’ door de 
mooie Delftse Hout  
 
Vandaag grillen we 
verschillende groentes op 
de BBQ en maken we zelf 
pasta. We genieten van 
echt Italiaans ijs 
geserveerd op een 
speciale wijze.  

Venetiaans Caraval!  
Het carnaval is een jaarlijks, 
traditioneel festival in 
Venetië. Voor vandaag 
vieren we hem even in 
Delft! 
 
Voor dit festival maken we 
traditionele Venetiaanse 
maskers en daarna gaan de 
voetjes van de vloer! 
 
Het volgen van dit programma 
op de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg 

Hasta la pasta 
Leer vandaag je eigen pasta 
saus te maken. Als toetje 
nemen we een heerlijke 
tiramisu.  
 
Al die calorieën verbranden 
we zo weer op de 
stormbaan. Wie is de 
snelste? 
 
 
 
 

Zonnige afsluiting  
Met de voeten in het zand, 
de zoute zee proeven! Een 
betere afsluiting van een 
zonnige zomervakantie er is 
gewoon niet. We gaan naar 
het strand vandaag!  
 
Zwemkleding en handdoek 
mee. Graag vóór 09.00 
binnen!  

 


