
maandag
24 juli
Deze week is het 
Jungleweek. Vandaag kun 
je je laten schminken als 
jungledier! Als lunch gaan 
we jungle burgers eten 
en in de middag gaan we 
buiten op zoek naar wilde 
dieren!

dinsdag
25 juli
We gaan dierenmaskers 
maken en lekker picknicken 
in het bos! Na de lunch 
gaan we slingeren door de 
speeltuin in Hilversum. De 
thuisblijvers veranderen de 
Toverhoed in een jungle.  

woensdag
26 juli
Samen met de kids van de 
Meerpaal gaan we vandaag 
naar speeltuin de Zoutkeet 
in Hilversum.

donderdag
27 juli
De ochtend staat in het 
teken van knutselen! Wat 
ga jij maken? In de middag 
gaan we naar speeltuin de 
Zoutkeet in Hilversum. De 
thuisblijvers gaan verder 
met de Toverhoed tot jungle 
te maken.

vrijdag
28 juli
Vandaag gaan we samen 
met de Meerpaal naar het 
maisdoolhof in Voorthuizen! 
Kun jij de juiste weg 
vinden?

maandag
7 augustus
Deze week staat in het 
teken van de natuur. We 
gaan dus vandaag in het 
bos spulletjes zoeken om 
er in de middag een mooie 
kijkdoos van te maken.

dinsdag
8 augustus
Een gedeelte van de 
kinderen gaat naar de 
speeltuin en kinderboerderij 
in Amstelveen. De 
thuisblijvers gaan diertjes 
zoeken en bestuderen in de 
tuin van de Toverhoed.
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woensdag 
9 augustus
Vandaag gaan we samen 
met de Meerpaal ravotten 
bij Heidezicht! Trek dus 
oude kleren aan.

donderdag 
10 augustus
Zet je schrap want we 
gaan op watersafari bij 
Natuurmonumenten! De 
thuisblijvers maken een 
kijkdoos van de spulletjes 
die ze buiten vinden.

vrijdag
11 augustus
Nog niet uitgespeeld? 
Mooi! Want we gaan samen 
met de Meerpaal naar de 
Speelhaven in Almere!  

maandag
31 juli 
Trek goede schoenen aan 
want we gaan al lopend 
naar de vesting speeltuin! 
Ook nemen we even een 
kijkje bij de kinderboerderij.

dinsdag
1 augustus 
Deze week staat in het 
teken van water en daarom 
gaan we vandaag allemaal 
waterspelletjes doen! 
We gaan waterverven, 
sponsschieten, watermeloen 
eten en nog veel meer.

woensdag
2 augustus
Met de kinderen van de 
Meerpaal gaan we naar 
de Erfgooiersspeeltuin in 
Hilversum. Trek dus
makkelijke kleding aan!

donderdag
3 augustus
We toveren de Toverhoed 
om in een KinderLab. We 
gaan als echte onderzoekers 
allemaal proefjes doen. Je 
mag ook lekker vrij spelen.

vrijdag
4 augustus
Het is zomer en dus gaan 
we lekker met water spelen! 
Op de Meerpaal houden we 
vandaag een Waterspeldag.

  

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?

maandag
21 augustus 
Deze week dompelen we 
onder in het land van de 
sprookjes! Met alle kinderen 
gaan we een sprookje na 
spelen. In de ochtend 
knutselen we kroontjes en 
maskers en in de middag 
gaan we het sprookje 
opvoeren.

dinsdag
22 augustus 
Het wordt een spannende 
dag! In de ochtend gaan 
we een schatkaart van 
kapitein Haak maken en in 
de middag gaan we op zoek 
naar de verborgen schat…

woensdag
23 augustus
Vandaag gaan we met de 
kinderen van de Meerpaal 
naar het Sprookjesbos. 
Hoeveel sprookjes kun jij 
herkennen?

donderdag
24 augustus
Ook vandaag wordt een 
magische dag want de 
kinderen mogen kiezen 
wat we gaan doen!

vrijdag
25 augustus
Trek je wandelschoenen 
maar aan want we gaan met 
de Meerpaal naar het Hans 
en Grietje pad in Zeewolde.

maandag
28 augustus
In de laatste week van de 
vakantie doen we lekker 
gek! We spelen in speeltuin 
Heidezicht en gaan daar ook 
lunchen. 

dinsdag
29 augustus
Vandaag toveren we 
de Toverhoed om tot 
restaurant. We gaan lekkere, 
gezonde hapjes maken, 
menukaarten ontwerpen 
én koksmutsen knutselen. 
Kortom, een echte kook-
dag! Uiteraard bewaren we 
ook wat lekkers voor de 
ouders!

woensdag
30 augustus
We gaan weer op stap met 
de gezellige Meerpaal! Deze 
keer is de bestemming het 
kabouterbos in Dronten. 

donderdag
31 augustus
Doe maar lekker gek, je 
mag verkleed komen! Ook 
gaan we schminken, nagels 
lakken, glittertattoo’ s 
zetten en nog veel meer! 
Het resultaat leggen we 
vast op de gevoelige 
plaat…  

vrijdag
1 september
Het is de laatste dag van de 
zomervakantie en die gaan 
we gezellig samen afsluiten 
met de Meerpaal in het 
maïsdoolhof in Voorthuizen. 
Ook lunchen we daar lekker!

maandag
14 augustus
Deze week gaan we 
allemaal landen leren 
kennen en vandaag is het 
Amerika dag. We gaan 
gezonde hamburgers maken 
en lekker spelen in de 
Erfgooiersspeeltuin. Let’s 
go!

dinsdag
15 augustus
Hola! het is Spanje 
dag! Om in de Spaanse 
sferen te komen gaan 
we castagnetten maken 
en dansen op Spaanse 
muziek. Als lunch maken we 
heerlijke tortilla’s.

woensdag
16 augustus
Het is Afrika dag! De 
perfecte dag dus om op 
safari te gaan en je op de 
Afrikaanse steppe te wanen. 
Samen met de Meerpaal 
gaan we naar dierentuin 
Amersfoort.  

donderdag
17 augustus
Vandaag staat in het 
teken van Italië! We gaan 
de grachtjes van Venetië 
namaken in de zandbak 
en bakken ‘s middags de 
lekkerste pizza’s van heel 
Italië. Met heel warm weer 
is er misschien wel ruimte 
voor gelato…

vrijdag
18 augustus
Van de glooiende heuvels in 
Italië vliegen we door naar 
de ruige hooglanden van 
het Britse koninkrijk, het 
is Engeland dag! We gaan 
echte Engelse sandwiches 
maken om mee te nemen 
naar de Eekhoorn speeltuin 
in Kortenhoef. Hier gaan we 
lekker picknicken.


