
 

 

   

 

Goudsesingel 100  
3135 CC Vlaardingen  
06-81208953 of 06-42886367  
Groepen: Pijlstaartjes en Boomklevers         

 
Maandag 22 april  
Vandaag zijn wij gesloten vanwege 2de paasdag! 
 

Dinsdag 23 april 
Neem je zwemspullen maar mee! Vandaag 
gaan wij zwemmen bij Groenoord. Lekker 
glijden van de glijbaan! 

Meenemen: rugzak, fiets en zwemkleding 

 

 
 
 

Woensdag 24 april  
Vandaag zijn wij gesloten. Zie het rooster van de BSO Het Spectrum. 
 

Donderdag 25 april 
Op donderdag gaan wij spelletjes spelen in de 
natuur. Neem je fiets mee want wij gaan naar 
Sportcentrum Polderpoort. Wie gaat er winnen 
met levend Stratego en wie neemt de vlag mee?   

Meenemen: rugzak, goede schoenen, fiets en 

eventueel schone kleren. 
 

Vrijdag 26 april 
Op vrijdag zijn alle groepen samengevoegd. Wij 
gaan vandaag naar het Zonnehuis. Wij nemen daar 
een kijkje bij de verpleegkundige, de receptioniste 
en bij de horecamedewerkers. Als afsluiter van ons 
bezoek gaan wij met de bewoners een leuke 
activiteit doen. 
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Maandag 29 april 
Vandaag staat er een fietsspeurtocht op de 
planning. Waar brengt de speurtocht ons naar 
toe? 

Meenemen: rugzak en fiets.  

  
 
 
Dinsdag 30 april 
Vandaag gaan wij bouwen! Neem je fiets maar mee, 
want wij gaan naar de Bouwspeelplaats in de Holy. 
De kinderen kunnen met behulp van hamers, spijkers 
en pallets een hut, fort of zelfs een kasteel bouwen.  
 

 
 
Woensdag 1 mei 
Vandaag zijn wij gesloten. Zie het rooster van BSO Het Spectrum. 

 
Donderdag 2 mei 
LET OP! Vandaag zijn wij op de Chrysantstraat.  
Op donderdag gaan wij aan de slag met graffiti. Leef je 
uit met een spuitbus op canvas en maak de mooiste 
creaties.  
Van al dat graffiti spuiten krijgen wij honger. Tijd om iets 
lekkers te koken! 

Meenemen: kookschort  

 

 
Vrijdag 3 mei 
Op vrijdag zijn alle groepen samengevoegd. 
Neem je kookschort mee want wij gaan de 
Turkse keuken vandaag ontdekken. Dat 
wordt smullen! 

Meenemen: kookschort 
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