
  

GOED OM TE 
WETEN
 
NB: Wij hebben veel zin 
in de geplande vakantie 
activiteiten! Toch kan 
het gebeuren dat het 
programma anders verloopt 
dan gepland, omdat het 
weer tegenzit, bijvoorbeeld. 
Tijdens uitstapjes 
kunnen niet altijd alle 
kinderen mee omdat het 
aantal vervoersplekken 
soms beperkt is. Ook de 
‘thuisblijvers’ bieden we 
leuke activiteiten aan! 
Denken jullie eraan de 
kleding van de kinderen aan 
te passen aan de activiteit 
en de kinderen goed in te 
smeren met zonnebrand?

WATER
WEEK

maandag
24 juli
We hebben een wilde 
waterdag. We spelen 
waterestafette en doen 
proefjes met water. Weet 
jij hoe je gekleurd water 
maakt?

dinsdag
25 juli
We houden een 
waterballonnen gevecht op 
het grote plein! Ook doen 
we proefjes met water: 
wat drijft en wat zinkt? En 
we gaan schilderen met 
waterverf. 

woensdag
26 juli
We doen een waterpistool 
battle! En we knutselen ‘de 
mooiste vis van de zee’.

donderdag
27 juli
Een deel van de kinderen 
gaat erop uit naar het 
‘spray park’ van zwembad 
de Biezem. De thuisblijvers 
hebben waterspektakel dag 
met een leuke waterflessen 
wedstrijd, het sponzenspel 
en een waterdans.

vrijdag 
28 juli
We gaan buiten een 
waterbaan maken en maken 
heerlijke waterijsjes. De 
leukste wateractiviteiten 
van de afgelopen week doen 
we nog een keer!

OP VAKANTIE 
BIJ DE BOER

maandag
21 augustus 
We maken boerderijdieren 
met klei of met playmais. 
We brengen een bezoekje 
aan de kinderboerderij dus 
neem makkelijke schoenen 
mee! 

dinsdag
22 augustus 
We beschilderen 
boerenklompen en rollen 
als biggetjes door een 
modderbad in de zandbak. 
Trek je kleren aan die vies 
morgen worden?! Bij regen 
gaan we binnen een leuke 
film kijken en popcorn eten.

woensdag
23 augustus
We maken een 
boerenlandschap met zoveel 
mogelijk knutselmaterialen! 
We gaan ook nog naar 
speeltuin de Eekhoorn, 
lekker klimmen en 
klauteren, net als dat 
geitjes dat doen!

donderdag
24 augustus
Met de strijkkralen maken 
we boerderijdieren. En 
we spelen een potje 
boerengolf! Wie doet er 
mee?

vrijdag
25 augustus
We gaan zelf broodjes 
bakken en eitjes bakken 
hmm! En hoe gaat dat 
eigenlijk; koeien melken? 
We gaan het proberen met 
een rubberen handschoen!

OP REIS 
NAAR SPANJE

maandag
7 augustus
We gaan op vakantie met 
het vliegtuig dus we gaan 
vliegtuigjes maken/vouwen. 
En het is watermiddag! We 
gaan allerlei spelletjes met 
water doen.

dinsdag
8 augustus
We maken een heerlijke 
boswandeling en spelen in 
het bos. Ook knutselen we 
de Spaanse vlag!
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woensdag 
9 augustus
Spaanse woorden leren! We 
gaan een spel spelen waarin 
we gaan kijken wie er al 
een beetje Spaans kan. Een 
quiz! We houden ook een 
voetbalwedstrijd. Speel jij 
voor FC Barcelona of voor 
Real Madrid?

donderdag 
10 augustus
We gaan de hele dag 
gezellig naar speeltuin Hans 
en Grietje en we eten daar 
heerlijke pannenkoeken 
in het bijzondere 
pannenkoekenhuis. Wat een 
feest!

vrijdag
11 augustus
Een echt Spaans spelletje 
spelen: La Gallina Ciega.  
En we gaan de Flamingo 
dansen! Heb je een 
Flamingo jurk? Vergeet 
‘m dan vooral niet aan te 
trekken vandaag!

BEWEGEN IS 
GEZOND

maandag
31 juli 
We gaan spelen bij 
Heidezicht! Bij slecht weer 
en wanneer een deel van 
de kinderen thuis blijft, 
spelen we verstoppertje 
op het grote plein, gaan 
we schilderen met onze 
voeten en doen we een 
schoenestafette!

dinsdag
1 augustus 
Een deel van de kinderen 
gaat lekker ravotten bij 
speeltuin Ons Genoegen in 
Laren. De thuisblijvers doen 
een Minidisco.

woensdag
2 augustus
We doen allerlei 
bewegingsspelletjes: 
‘ontwar de knoop’ (kun 
jij jezelf losmaken?) en 
springtouwen. Onze tong 
komt in beweging bij de 
proeverij met allemaal 
bijzondere smaken. 

donderdag
3 augustus
We doen Zeskampspelletjes, 
zoals kruiwagenrace, 
waterplassen, touwtrekken 
en nog veel meer.

vrijdag
4 augustus
Op het veldje bij de 
Slochterenlaan spelen we 
stand in de mand. Bij slecht 
weer gaan we een leuke 
film kijken. Én bewegen op 
muziek met de stopdans. De 
leukste beweegspelletjes 
van de afgelopen week doen 
we nog een keer!

NAAR DE 
CAMPING

maandag
28 augustus
We zetten de tenten op 
op onze camping en gaan 
lekker picknicken. We spelen 
kruiwagen estafette. Wie is 
er het snelst?

dinsdag
29 augustus
We spelen Oudhollandse 
spelletjes zoals blikgooien, 
zaklopen en verspringen. 
‘s middags gaan we pret 
maken met een echt 
springkussen!

woensdag
30 augustus
Wil je een piraat of een 
prinses zijn? Dat kan want 
we gaan schminken. Ook 
doen we een Jeu de boules 
competitie.

donderdag
31 augustus
Hmm we gaan zelf 
ijsjes maken! We spelen 
spoorzoekertje, kun jij 
alle antwoorden op deze 
speurtocht vinden?

vrijdag
1 september
Neem allemaal een babyfoto 
van jezelf mee dan doen we 
een fotowedstrijd! Verder 
is het vandaag feest op de 
camping en vieren we de 
laatste vakantiedag met 
leuke activiteiten zoals 
hutten bouwen, schilderen 
en schminken.  

IN DE 
JUNGLE

maandag
14 augustus
We spelen het wilde dieren 
Spel en dansen de Jungle 
dans!

dinsdag
15 augustus
We zijn allemaal aapjes en 
spelen het bananenparcours 
spel; haal de bananen uit de 
boom, ren over het parcours 
en breng de apenfamilie 
de bananen. We gaan 
naar de Jungle Tuin van 
stadslandgoed de Kemphaan 
in Almere.

woensdag
16 augustus
We gaan een slang 
knutselen en kijken Tarzan 
de film! 

donderdag
17 augustus
Jungle ijsjes maken! En 
natuurlijk smullen we die 
dezelfde middag nog op. We 
bouwen met z’n allen een 
super grote hut waar we in 
kunnen spelen. 

vrijdag
18 augustus
We maken bananen muffins 
en doen bananen estafette. 
Oei, als we maar niet 
uitglijden!


