
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!            

WEEK 1 

MAANDAG 22 APRIL
2e paasdag

DINSDAG 23 APRIL
Hoe blus je een beginnende brand? Hoe 
red je iemand uit een gebouw? Vandaag 
leer je het bij Tiens in een workshop 
brand- en veiligheid preventie! Natuur-
lijk hebben we vandaag ook nog andere 
toffe dingen gepland op Tiens.

WOENSDAG 24 APRIL
Tiens 1/2/4 en Middelbaar houden 

een dropping. Jullie worden ergens 
afgezet en het is de kunst om (zo snel 
mogelijk) proberen terug te komen 
naar waar je vandaan kwam. Trek maar 
makkelijk zittende kleding aan. 

DONDERDAG 25 APRIL
Tiens 1/2/4 en Middelbaar staan 
in het teken van denksport. We 
laten je hersenen kraken. Wat heeft 
bijvoorbeeld ogen aan alle kanten en 
kan toch niet zien? Weet jij het? Het 
is een dobbelsteen. Leuk? We hebben 
nog veel meer in petto. Zorg maar 
dat je goed bent uitgeslapen! In de 
middag ondernemen we iets wat jullie 

zelf hebben verzonnen: we houden een 
fotoplankwedstrijd door Bussum heen. 

VRIJDAG 26 APRIL
Tiens 1/2/4 en Middelbaar trekken 
deze dag met een mountainbike over 
heuvels, door greppels en dwars door 
het bos. We leggen een supergaaf 
parcours af. Het is handig om je fiets 
en sportkleding mee te nemen.

WEEK 2
MAANDAG 29 APRIL
Tiens 1/2/4 en Middelbaar leren alles 
over honkbal. Hoe speel je het, wat 
zijn de regels? We gaan deze sport 
verkennen op het honkbalveld. Kom op 
de fiets om naar het sportveld te gaan.  
’s Middags krijgen we nog een leuke, 
creatieve workshop. Wat dat is, houden 
we nog even geheim.

DINSDAG 30 APRIL 
Tiens 1/2/4 zoeken vandaag een 
sportieve chef-kok. Deze dag bestaat 
namelijk uit een combinatie van koken 
in de ochtend en sporten in de middag. 
Het is belangrijk om lekkere sportkleding 
aan te trekken. Welke sport en wat je 

gaat koken is nog een verrassing maar 
misschien heb je zelf al een leuk idee!
Middelbaar gaat iets unieks doen: we 
gaan landzeilen in Wijk aan Zee! Zeilen 
op het strand dus! Daarna spelen we 
ook nog een potje strandhockey. Trek 
sportieve kleding aan en neem nog een 
extra setje kleding mee.

WOENSDAG 1 MEI
Tiens 1/2/4 en Middelbaar neem 
allemaal je duikbril en zwemspullen 
mee want we gaan zwemmen bij de 
Zandzee! Wiehoe, lekker bommetjes 
maken van de duikplank en kijken wie 
het snelst van de glijbaan kan. 

DONDERDAG 2 MEI
Tiens 1/2/4 en Middelbaar trek  
allemaal sportkleding aan. We gaan 

naar buiten en spelen het spel Jacht-
seizoen! Dat is al spannend, en we 
maken het  extra tof door gebruiken te 
maken van laserguns!
 
VRIJDAG 3 MEI  
Tiens 1/2/4 en Middelbaar mogen 
vandaag los gaan met de graffiti spuit-
bussen. We leren hoe we een echt 
graffiti kunstwerk maken. Trek maar 
niet je beste kleding aan!


