
 

 

 
 

Voorjaarsvakantieprogramma 
‘BLIJF IN BEWEGING’ 
Programma voor de ontdekkers en de globetrotters 
 
BSO IKC van Kampen, Curacaolaan 53, Vlaardingen (Tel.: 0621822851) 

 
 
 
Maandag 24 feb: 
Wie gaat er het hardst van de glijbaan?, lekker bruisen in het bubbelbad? Of gewoon 
heerlijk vrij zwemmen? We gaan vandaag gezellig zwemmen en gaan lopend naar  
zwembad de Kulk.  
Meenemen: Zwemkleding, handdoek, rugtas, bidon en een lege broodtrommel.  
Wie werken er vandaag: Joyce en Elise  

 
 
Dinsdag 25 feb: 
We gaan vandaag lopend naar het Klauterwout, waar er een leuke quiz voor ons is 
uitgezet, tijdens deze quiz komt samenwerken, kennis van natuur , sport en veel lol 
aan bod. Doe stevige schoenen aan en kleding die vies mag worden. 
Meenemen: Rugtas, bidon en een lege broodtrommel. 
Wie werken er vandaag: Jane en Esra 
 
 
Woensdag 26 feb: 
Kun jij hoogspringen of een salto maken? Laat dit vandaag zien bij de crazy jumpdag 
in Schiedam. We gaan hierheen met de busjes van UN!EK graag voor 10.00 uur op de 
BSO aanwezig zijn i.v.m. het vertrek van de busjes. Denk aan niet te dikke kleding 
i.v.m. de springactiviteiten van de kinderen. 
Meenemen: Rugtas, bidon en een lege broodtrommel. 
Wie werken er vandaag: Jane en Saskia 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Donderdag 27 feb: 
Vandaag heeft sport & outdoor bso polderpoort een leuk programma voor ons met  
verschillende sporten. Wij gaan daar op de fiets naartoe!!  Neem je sportkleding mee 
en ook stevige buiten schoenen want je weet nooit wat voor leuks ze voor ons 
verzinnen. 
Meenemen: fiets, Rugtas, bidon en een lege broodtrommel. 
Wie werken er vandaag: Jane en saskia 
 
 

Vrijdag 28 feb: 
Laat vandaag je beste kook en bak kunsten zien, want vandaag doen wij mee aan 
MASTER CHEF VAN KAMPEN. We gaan in de keuken van de bso met z’n allen een  
3 gangen diner maken en natuurlijk lekker opsmikkelen.  
Rond 16.00 gaan wij aan tafel met de kinderen.  
Meenemen: Trek makkelijke kleding aan. 
Wie werken er vandaag: Joyce en Esra  
 

 

 


