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Week 17 Activiteit   Vervoer + bijzonderheden 

Maandag  
22 april 

Tweede paasdag  BSO GESLOTEN 

Dinsdag  
23 april 

In een krant staat het 
nieuws van gisteren. Wat 
is nieuws, wie bepaalt welk 
nieuws er in een krant 
komt, kortom hoe wordt 
een krant gemaakt. 
Vandaag gaan we het 
bekijken bij het Parool.  
Daarvoor of daarna gaan 
we spelen bij Speeltuin de 
Waag 

 

 

Graag je ov kaart 
meenemen 
 

Woensdag   
24 april 

Vandaag gaan wij met de 
pond oversteken naar 
Amsterdam-noord. 
Daar gaan wij een 
speurtocht houden in de 
kinderboerderij! 
  

Graag je ov kaart 
meenemen 

Donderdag   
25 april 

Er staat voor ons weer een 
gezellige AKROS 
koningsspelen sportdag 
klaar waar we aan mee 
gaan doen vandaag. 

 

 
 

Vrijdag 
26 april 

Vandaag gaan we kijken 
hoe we met het weer 
kunnen spelen door 
proefjes met het weer te 
doen. Wij gaan ook spelen 
in Plan West. 
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Week 18 Activiteit   Vervoer + bijzonderheden 

Maandag  
29 april 

In Hoorn staat het museum 
van de 20ste eeuw. Waar 
speelden je ouders en 
misschien je opa en oma 
mee?  
We gaan het ontdekken met 
een speurtocht 

 

Graag je ov kaart 
meenemen 

Dinsdag  
30 april 

We gaan uitwaaien op het 
strand. We gaan naar 
Zandvoort wie kan het 
mooiste zandkasteel  
bouwen ? 
(Bij slecht weer maken we 
ons eigen hoorspel.) 

 

 

Graag je ov kaart 
meenemen 
 

Woensdag   
1 mei 

Hoe wordt een zaadje een 
plant? 
Op deze en andere 
natuurvragen krijgen wij 
vandaag antwoord op langs 
een spannend natuurpad in 
Blijdestijn. 
 

 

Graag je ov kaart 
meenemen 
 

Donderdag   
2 mei 

Wie heeft er wel eens oude 
films gezien? Die waren 
zwart-wit. Bij het Eye 
museum gaan we ze 
bekijken. 
 

 

Graag je ov kaart 
meenemen 
 

Vrijdag 
3 mei 

Ken jij het verhaal van 
Roodkapje? 
Dat gaan wij vandaag 
verfilmen, achteren en 
monteren. 
 

 

 


