
 

 
 
Graspiepers week 1 
 
Vrijdag 19 april. 
Wat gaan we doen: Op deze ‘goede vrijdag’ gaan we op de fiets naar het Beatrixpark om 
daar de boel te verkennen. Hebben jullie zin in wat nieuws dan stappen we weer op de fiets 
om naar de speeltuin het Wijland te gaan. Daar kun je meer klimmen en klauteren en 
heerlijk vies worden. 
Tip: Trek oude kleding en schoenen aan. 
Meenemen: Je fiets, rugzak, flesje water en eventueel schone kleding. 
 
Maandag 22 april. 
Tweede Paasdag vandaag zijn wij gesloten. 
 
Dinsdag 23 april. 
Wat gaan we doen: Vandaag mag je ravotten,vies worden. Klimmen en klauteren. 
Ontdekken wat er allemaal in speeltuin van Floddertje te doen is.  
Tip: Trek oude kleding en schoenen  
Meenemen: rugzak en een flesje water 

 
Woensdag 24 april. 
Wat gaan we doen: Vandaag mag je je vingers aflikken na het opeten van je zelf gemaakte 
maaltijd. Om vervolgens met een goed gevulde buik op pad te gaan naar het speeleiland.  
Meenemen: Je rugzak en een flesje water. 
 
Donderdag 25 april. 
Wat gaan we doen: Rennen,vangen, gooien. Aapenkooien of juist tikkertje? Dit kan 
allemaal vandaag in de gymzaal in de Oosterstraat. In de middag, als we zijn uit gesport. 
Mag jij je eigen smoothie maken.  
 
Meenemen: Gymkleding, rugtas en een flesje water 

 
Vrijdag 26 april. 
Wat gaan we doen: Scones, sandwiches, muffins, hartige taart mmmmm dat klinkt als een 
heerlijke high tea!  Alles smaakt nog beter als je weet hoe het gemaakt word en het ook zelf 
kan maken. Met elkaar gaan jullie deze lekkernijen maken en natuurlijk ook opeten. Daarna 
gaan we buiten een frisse neus halen en de fiets brengt ons naar de leukste speeltuinen in 
de buurt. 
Meenemen: Je fiets, rugzak en een flesje water. 
 



 

 
 
Graspiepers week 2 
 
Maandag 29 april. 
Wat gaan we doen: Vandaag spelen we binnen waar je kunt klimmen,bouwen en springen. 
We gaan naar Ballorig. In de middag mag jij je van je creatieve kant laten zien.  
Meenemen: rugzak en een flesje water. 
 
Dinsdag 30 april. 
Wat gaan we doen: In de lente gaat alles groeien en bloeien. Vandaag gaan we een 
moestuintje maken. Het hof, Goudhaantje en Speeleiland zijn een aantal speeltuinen hier in 
de buurt.  Welke speeltuin we heen gaan, mogen jullie zelf kiezen. 
Meenemen: rugzak en een flesje water. 
 
Woensdag 1 mei. 
Wat gaan we doen: Langs de waterweg bij Maassluis ligt de natuurspeeltuin Avonturis. Op 
de achtergrond varen de containerschepen voorbij en ondertussen kun je zelf lekkere natte 
en vieze voeten halen, struinen en ontdekken wat wil je nog meer? 
Meenemen: Je rugzak, flesje water en eventueel droge kleding. 
 
Donderdag 2 mei. 
Wat gaan we doen:  Het einde van de vakantie is helaas weer in zicht. Als afsluiting gaan 
we vandaag vroeg op pad. Om optimaal van alles te kunnen genieten en zo veel mogelijk te 
zien en te doen verwachten wij jullie voor 08:15 uur op de bso. Waar we dan zo veel plezier 
kunnen hebben blijft nog even een verrassing. 
Meenemen: Je rugzak en een flesje water. 
Let op: wil iedereen voor 08:15 uur op de bso zijn!! We verwachten rond 17:30 uur terug 
te zijn. 
 
Vrijdag 3 mei. 
Wat gaan we doen: Eindeloos gamen, flipperen en spellen spelen dat kan in de 
Spellenfabriek in Schiedam. Hoe vingervlug ben jij? Of ben je meer een echte denker? Voor 
iedereen is er een leuke nieuwe uitdaging. 
Meenemen: Je fiets, rugzak en een flesje water.   


