
 

 

 

 

Goudsesingel 100  
3135 CC Vlaardingen  
06-81208953 of 06-42886367  
Groepen: Stormvogeltjes, Kiekendiefjes, Papegaaiduikers, Pimpelmeesjes en 
Vliegenvangers. 

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

Dinsdag 23 april 
Welkom in restaurant Ambacht. Kom verkleed als 
kok of ober want vandaag gaan wij koken. Wat wij gaan koken 
is nog een geheim! Op het menu staat ook een spel dat met 
beroepen te maken heeft.  

Meenemen: kookschort 

 

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

Donderdag 25 april 
Vandaag lopen wij mee met een kweker. Wij gaan ervoor zorgen dat de 
kassen schoon zijn, dat de tempratuur goed op orde is en wij zorgen ervoor 
dat de planten genoeg water krijgen om te groeien.  

Meenemen: rugzak 

 

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 hebben wij een uitstapje naar de ijscoman. Want hoe 
maken ze nou precies ijs? Dit gaan wij vandaag ontdekken. 
Ook hebben wij nog een beroepenspeurtocht.  

Meenemen: rugzak 
  
Dinsdag 30 april 
Op dinsdag gaan wij naar boerderij ’t Geertje. Wat doen ze nou 
allemaal op een boerderij? Na deze dag hebben wij antwoord op deze vraag.  

Meenemen: rugzak, flesje water, kaplaarzen en eventueel schone kleding.  

 

Woensdag 1 mei 
Vandaag zijn wij gesloten. Zie het rooster van de Boslaan. 

 
 

Donderdag 2 mei 
LET OP! Vandaag zijn wij op de 
Chrysantstraat.  
Trek je sportkleding maar aan! Want 
vandaag gaan wij naar Sportcentrum 
Polderpoort.  
Wij lopen mee met een sportinstructeur. 

Hopen dat wij aan het einde van de dag geen spierpijn hebben!  

Meenemen: rugzak, flesje water, sportkleding en sportschoenen.  

 

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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