
 

 

Locatie:    Curaçaolaan 51 in Vlaardingen 
Thema:     Ontdek met ons “Exotische” dieren  
Telnr:  06-218228251 
 
Vrijdag 19 April  
Vandaag is het Goede vrijdag; wij zijn de hele dag geopend. 
Met goed weer willen wij vandaag met alle groepen wandelen naar 
de Westwijk; hier ligt een bijzonder stukje natuur verscholen; de 
Heemtuin. De Heemtuin is gelegen naast de houten speeltuin en de 
schapenweide. Hier gaan we ook een mooi plekje zoeken voor een 
lekkere gezonde picknick. 
Voor iedereen; Vergeet geen rugzak, bidon en lege lunchbox mee 
te nemen, wij verzorgen de lunch. Rond 16.00 uur zijn we weer terug op de BSO. 
 
Maandag 22 April  

Vandaag is het 2e Paasdag; wij zijn de hele dag gesloten. 
 
Dinsdag 23 April 
Altijd al leuke, lieve dieren willen aaien? en wil je weten hoe het eraan toe gaat op 

een Zorgboerderij? dan is vandaag je 
geluksdag…De jongste kinderen brengen vandaag 
een bezoek aan Zorgboerderij “Nooitgedacht” 
Kijk zelf eens of je net zo goed kan zwemmen als 
een haai of duik je liever in het grote bad net zoals 
een dolfijn...Neem je handdoek met zwemspullen 
mee, want vandaag gaan alleen de oudste 
kinderen zwemmen in de Kulk. (Leeftijd is vanaf 

cluster 4/5) 
Voor iedereen: Vergeet geen rugzak, bidon en lege lunchbox mee te nemen, wij 
verzorgen de lunch. Rond 16.00 uur zijn we weer op de BSO. 

 
Woensdag 24 April 
Je mag vandaag verkleed komen als je favoriete dier, ook je 
lievelings-knuffeldier mag mee naar de BSO, want we gaan een 
dierenmobiel maken. Als je het leuk vindt, mag je door ons als een 
dier geschminkt worden. 
‘s Middags gaan we met elkaar lekkere dierencupcakes maken. Als 
je papa of mama durft mogen ze er eentje komen proeven! 
 
 
  



 

 

 
 
Donderdag 25 April 

Vandaag gaan de jongste kinderen klimmen, 
klauteren en hangen als een dier in “Fort 
Drakensteijn” we vertrekken rond 10.00 met de 
busjes naar het Beatrixpark. Ook gaan we daar een 
kijkje nemen bij de dieren en mogen we helpen 
met verzorgen en voeren in de kinderboerderij.  
De oudste kinderen: vanaf cluster 4/5 
Neem je fiets mee! Want de oudste kinderen 
sluiten vandaag aan bij het buiten speelthema van 

de sport BSO in de Polderpoort. Er kunnen zowel binnen als buiten activiteiten zijn; 
dus pas je sportkleding hierop aan. 
Voor iedereen: Vergeet geen rugzak, bidon en lege lunchbox mee te nemen, wij 
verzorgen de lunch. Rond 16.00 uur zijn we weer op de BSO.  
NB; Kom je niet op de fiets, dan kun je helaas niet mee naar de Polderpoort!! 
 

 
Vrijdag 26 April 
Vandaag krijgen alle groepen bezoek van “Exotus Serpini” uit 
Zoetermeer, ze laten ons een viertal exotische dieren zien en 
gaan ons daar veel over vertellen. Dus zorg dat je op tijd 
binnen bent voor een plaatsje op de eerste rij…. 
In de middag gaan de jongste kinderen zelf een gezelschapsspel 
maken. Dierenmemory! Weet jij nog welke dieren je kent? 
Misschien is er wel één die je vanochtend hebt gezien... 
 
De oudste kinderen krijgen vanmiddag een sportieve zelfverdedigingsworkshop van 
judo/aikido meester Willem. Kun jij laten zien dat je kunt sluipen als een tijger, 
springen als een gazelle? Aan het einde van de workshop ben jij vast zo sterk als een 
leeuw…  
 
 

 
  



 

 

 
Maandag 29 April 

We beginnen de week creatief; de jongste kinderen gaan 
dierenmaskers maken en de oudste kinderen gaan met 
een fles & natuurklei een mooie dierencreatie maken. 
Laat maar eens zien wat voor dier jij mooi vindt. 
In de middag gaan alléén de jongste kinderen cluster 
1/2/3 zwemmen in het 
zwembad van Arons 
(Waalstraat) we krijgen hier 

een leuke les van de zwemleerkracht. Vergeet vandaag dus 
niet je rugzak met handdoek en zwemkleding!  
De oudste kinderen gaan in de buurt het spannende spel 
“Jachtseizoen” spelen, dus vandaag mag je voor 1x je 
mobiele telefoon meenemen; alléén wel voor het spel ;-) 
 
Dinsdag 30 April                                                                 
Vandaag gaan we iets geks doen; we maken met alle groepen  Fantasie dieren. 
Iedereen maakt 1 deel van een dier (kop, lijf of staart) en daarna gaan we kijken wat 
voor aparte exotische dieren er ontstaan. Als dat niet lachen wordt…. 
In de middag gaan we met alle kinderen een dierengeluiden spel doen. Met goed 
weer verstoppen de oudste kinderen zich buiten en daarna gaan we in groepjes 
samen met de jongste kinderen zoeken. Als er nog tijd over is, kunnen we nog dansen 
op de muziek van de Koningspelen en lekker vrij buiten spelen. 
 
Woensdag 1 Mei 
Op deze ochtend gaan we onze klim en klautervaardigheden oefenen in een actieve  
speeltuintocht in de buurt. In de middag mogen we bij een échte dierenwinkel kijken. 
Wat is er te zien in de winkel en wat heb je allemaal nodig om je lievelingsdier goed te 
kunnen verzorgen? We zijn rond 16.30 uur weer terug op de BSO. 

 
Donderdag 2 Mei  
Vandaag is het de beurt aan de jongste kinderen om een sportdag bij de 
Polderpoort te ervaren. We sluiten aan bij het thema van onze Un1eke 
Sport Outdoor BSO, dus houdt u alstublieft rekening met sportkleding. Er 
kunnen ook buitenactiviteiten worden georganiseerd dus neem je 
sportieve buitenschoenen mee. De oudste kinderen gaan alvast oefenen 
voor de avondvierdaagse; we gaan namelijk lopend naar het Klauterwoud 
en daar op natuur-schattenjacht. Als je thuis een verrekijker/kompas hebt, 
mag je deze natuurlijk meennemen! 
Voor iedereen: Vergeet niet je rugzak, bidon en lunch box mee te nemen, 
wij verzorgen de lunch. Rond 16.00 uur zijn we weer terug op de BSO. 



 

 

 
 
Vrijdag 3 Mei 
Als afsluiter van onze meivakantie gaan we vandaag 
met alle kinderen rond 10.00 de busjes in naar 
“Avonturia de Vogelkelder” in den Haag. In deze 
schitterende dierenwinkel zien we volop exotische 
dieren, maar kunnen we ook rondkijken hoe de 
dieren leven in hun verblijven en doen we een leuke 
speurtocht. We mogen daar ook eten en spelen; dus 
vergeet alsjeblieft geen rugzak, bidon en lunchbox 
mee te nemen, wij verzorgen de lunch. We zullen 
rond 16.00 uur weer terug zijn op de BSO. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


