
 

  

Beschermer 

Gaat jouw hart sneller kloppen van actie? Vang jij ’s nachts de boeven wanneer 

heel de stad slaapt? Verleen jij hulp bij een ongeval? En zorg jij voor openbare 

orde en veiligheid? Dit zijn allemaal taken van de politie! 

 

Meesterbakker 

Zie jij jezelf al staan tussen de deelnemers van Heel Holland Bakt of Cup Cake Cup? 

Ben je een echte zoetekauw? Steek je handen uit de mouwen in onze bakkerij! 

 
 

Professor 

Ben je nieuwsgierig? En dol op proefjes en experimenten? Loop een dagje rond in 

het laboratorium! 

 
 

Juf of meester 

Lijkt het je leuk om voor de klas te staan als juf of meester op school? Of wil je op 

de BSO werken en leuke dingen verzinnen? Dit is je kans! 

 
 

Topsporter 

Word jij al blij als je ergens een bal ziet liggen? Ben je altijd bezig en heb je bergen 

energie? Dan is deze baan echt wat voor jou! Werk je in het zweet tijdens de 

sport-en-speldag! 



  

Architect  

Zie jij het Huis van de Toekomst al voor je? Van welk materiaal wordt het 

gebouwd? Of komt het uit de 3D-printer? In de ontwerpstudio werk je jouw ideeën 

uit! 

 

Verzorger 

Jij staat vooraan om anderen te helpen. Wil je dokter, verpleger of tandarts 

worden? En wat doet een verloskundige eigenlijk? Kom luisteren en oefenen in ons 

zorgcentrum! 

 

Kunstenaar  

Schilder jij de mooiste schilderijen? Teken jij het liefst de hele dag? Of houd je van 

zingen en dansen? Als kunstenaar maak jij de mooiste creaties! 

 
 

HEMELVAARTSDAG; DE BSO IS VANDAAG GESLOTEN TOT MORGEN! 

 
 
 
 
 

Vakmens 

Vakman of vakvrouw? Vakmens! Met jouw linker- en rechterhand timmer, 

soldeer, zaag en verf jij zoals je wilt. Kom je talent verder ontwikkelen in ons 

atelier! 

 



 

 

 

 

 

 

 

BSO De Kunstenmakers 
Robert van ’t Hoffstraat 30 
3059 PN Rotterdam 
 
010-7508422 
 

Beste ouders / verzorgers, 
 
 
Hierbij de digitale aanvulling op het vakantieprogramma. 
Deze vakantie staat in het teken van beroepen. Elke dag staat een ander beroep 
centraal. En misschien krijgen we zelfs wel digitaal bezoek…. 
 
Dan nog een aantal huishoudelijke mededelingen: 
Wij willen u vragen altijd voor 9.30 uur aanwezig te zijn. 
Komt uw kind niet? Dan vragen wij u om uw kind(eren) via de app af te melden 
voor 9.30uur.  
 
Op deze manier kunnen wij op tijd beginnen met ons programma. 
En ook tijdens de vakantie houden wij ons aan de corona maatregelen.  
De kinderen van de kwasten kunnen – net als nu – gebracht en gehaald worden 
via de deur bij Kwasten 3. De UDK1-3 kinderen via de deur van de Knoop en de 
UDK4/5 kinderen via de schuifdeur van hun eigen lokaal. 
 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie! 
Team BSO De Kunstenmakers 
 
 
 
 


