
WEEK 4 
MAANDAG 5 AUGUSTUS
Merels we gaan vandaag naar Blaricum 
voor een tennisles op een echte 
tennisbaan! Op Ravelijn gaan we ook 
lekker sportief aan de slag. Trek je 
sportkleren en schoenen maar aan.
Mussen doe je sportieve kleren aan. 
We krijgen een tennis clinic. Ook 
maken we clowntjes van bekertjes.
HCN wij gaan iets leuks doen. We 
gaan er namelijk op uit. Vandaag 
gaan we de hoogte in op een echte 
klimmuur. 

DINSDAG 6 AUGUSTUS
De Merels gaan op pad naar de 
kinderboerderij. En we maken een 
grappig varkensmasker. 
Mussen vanmorgen gaan we er op 
uit om materialen te zoeken in de 
natuur. En daar maken we ‘s middags 
een kunstwerk van.
HCN heeft een heerlijke chill-dag met 
een film en popcorn. Maar voordat 
we dat gaan doen gaan we natuurlijk 
wel eerst even sportief doen met een 
team spel.

WOENSDAG 7 AUGUSTUS
Heel Ravelijn gaat vandaag samen 
iets creatiefs doen. Ben jij misschien 
de nieuwe Picasso? We maken ons 
eigen kunstwerk.

DONDERDAG 8 AUGUSTUS
De Merels maken heksensoep. Hocus 
Pocus wie brouwt de lekkerste? En 
wie maakt de mooiste tent.
Mussen jullie maken een schaal van 
papier-maché. Tussendoor spelen we 
binnen en buiten.
HCN heeft vandaag een spelletjes 
dag. We gaan de competitie met 
elkaar aan en halen alles uit de kast. 

VRIJDAG 9 AUGUSTUS
We gaan met heel Ravelijn op een 
‘verrassingsuitje’! 

WEEK 5 
MAANDAG 12 AUGUSTUS
De Merels wandelen naar de vesting 
voor een lekkere verrassing. Ook 
knutselen we leuke vangvisjes. 
Mussen we maken een gezamenlijk 
schilderij van (zonne)bloemen en 
buiten doen we leuke estafette-
spelletjes.
HCN wij houden een waterdag. Denk 
aan een sponzenrace, waterballonnen 
gooien en nog veel meer. Neem maar  
zwemspullen en een extra setje kleding 
mee.

DINSDAG 13 AUGUSTUS
Merels we gaan een kijkje nemen bij 
het vogelasiel. Trek hiervoor maar 
stevige schoenen aan. Op Ravelijn 
knutselen we ons eigen vogelnestje.
Mussen deze dag staat in het teken 
van wol. Wat kun je hier allemaal 
mee doen? Bij de lunch eten we 
zelfgemaakte soep.
HCN in de ochtend gaan we een 
uurtje een spel doen in de gymzaal 
en misschien gaan we ‘s middags wel 
op een verassinguitje. 
 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS
Heel Ravelijn maakt vandaag 
bootjes en vlotjes. En die moeten 
we natuurlijk testen. Blijven ze 
drijven? In de middag gaan we naar 
de speeltuin.

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
Merels en Mussen jullie gaan samen 
gezellig naar Oud Valkeveen. Lekker 
klimmen, springen, spelen en glijden 
en misschien wel in de nieuwe 
drakenbaan! Trek je oude kleren aan.
HCN wij gaan sjablonen maken. Voor 
wat? Voor het graffiti kunstwerk wat 
we in de middag gaan maken. 

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
Vandaag gaat heel Ravelijn sporten 
op de velden bij HCN. Trek je 
sportieve kleding aan zodat je lekker 
mee kan doen. En van al dat sporten 
krijgen we vast wel een beetje trek. 
We maken onze eigen pizza’s en eten 
deze op tijdens de lunch! 

WEEK 6 
MAANDAG 19 AUGUSTUS
Merels vandaag komt er een imker 
bij ons op bezoek en zal zij ons alles 
vertellen over de bijen. En je mag 
jezelf schminken vandaag, hoe leuk 
is dat?
Mussen vandaag komt er een imker 
bij ons op bezoek en zal zij ons alles 
vertellen over de bijen. Ook gaan we 
weven maar dan niet met wol maar 
met verschillende soorten gras. En 
die gaan we eerst zoeken. 
HCN gaat op avontuur naar het 
klimbos in Lelystad. De kinderen 
moeten sportieve kleding aan met 
dichte schoenen. We nemen onze 
eigen lunch mee dus vergeet niet een 
tas mee te nemen.

DINSDAG 20 AUGUSTUS
De Merels gaan op pad naar het bos. 
Met je eigen knapzak om lekker te 
picknicken en spelen in de speeltuin!
Mussen wij gaan naar Speeltuin ‘Ons 
Genoegen’ en hopen op mooi weer! 
Trek maar lekker makkelijke kleding 
aan die een beetje vies mag worden.
HCN we gaan gezellig met elkaar 
hamburgers bakken en in de middag 
lekker naar buiten en fles voetbal 
spelen.

WOENSDAG 21 AUGUSTUS
Heel Ravelijn maakt vandaag een 
eigen ijsje! Als kunstwerk en echt. 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS
Merels en Mussen we hebben 
vandaag een springkussen voor alle 
kinderen van Ravelijn! Word je moe 
van al het springen? Dan kijken we 
gezellig een film mét popcorn.
HCN de Merels en de Mussen hebben 
vandaag een springkussen. Maar 
natuurlijk mogen wij daar ook lekker 
springen. En ’s middags gaan wij 
pannenkoeken bakken.

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
Op deze laatste dag van de zomer-
vakantie gaan wij, met heel Ravelijn, 
lekker naar de speeltuin! Hier gaan 
we spelen en picknicken. In de 
middag kijken we een filmpje en 
spelen we spelletjes met elkaar. 

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!

WOENSDAG 24 JULI
Heel Ravelijn gaat vandaag op pad 
om te picknicken en spelletjes te 
spelen op het grote veld.

DONDERDAG 25 JULI
Merels we gaan vandaag op bezoek bij 
de opa’s en oma’s in het Naarderheem? 
Dat vinden ze vast heel gezellig. 
Verder maken we vandaag ook nog een 
superbellenblaas!
Mussen we gaan iets is stoers doen. 
Ben jij een techneut die apparatuur in 
en uit elkaar kan zetten of maak je er 
juist een kunstwerk van? Vandaag mag 
jij je uitleven. 
HCN jullie krijgen een bakworkshop. 
En ook voor vandaag is het een verras-
sing wat we gaan maken. Maar net 
zoals gisteren luisteren we graag naar 
jullie. Waar hebben jullie zin in?

VRIJDAG 26 JULI
We gaan vandaag met heel Ravelijn 
met bussen richting de kinder-
boerderij in Diemen. En er zijn niet 
alleen dieren, er is ook een hele 
leuke speeltuin.

WEEK 1 
MAANDAG 15 JULI
De Merels mogen vandaag kiezen of 
ze een vliegtuig of een bootje willen 
maken en we gaan kijken of jouw 
bootje blijft drijven! Verder gaan we 
lekker spelen in de speeltuin!
Voor de Mussen is het een Italiaanse 
dag. We maken zelf heerlijke pasta 
als lunch en bouwen de toren van 
Pisa van Kapla (zou hij net zo scheef 
worden?). 
HCN we gaan er vanuit dat het 
prachtig weer wordt want we gaan 
met ons lunchpakketje wandelen 
rond Naarden vesting. Neem dus 
een rugzak mee en doe goede 
wandelschoenen aan.
 
DINSDAG 16 JULI
Merels en Mussen wij gaan vandaag 
met elkaar op pad om te picknicken 
en spelletjes te spelen op het grote 
veld.
HCN we bakken heerlijke pizza’s voor 
de lunch en gaan dan met elkaar en 
de Merels en Mussen een sportdag 
houden op de velden.

WOENSDAG 17 JULI
Heel Ravelijn gaat er in de ochtend 
op uit om te midgetgolfen. ’s Middags 
kijken we een leuke film met lekkere 
popcorn! 

DONDERDAG 18 JULI
De Merels maken een strandje met 
onze eigen voetafdrukken erop. Ook  
gaan we op zoek naar de zomer door 
middel van een leuke zomerspeurtocht! 
De Mussen gaan schatkistjes maken. 
Wat stop jij erin? Verder houden we  
een sponzen race en gaan we water- 
ballonnen gooien. Kun jij goed mikken? 
HCN wij gaan naar kindersportcentrum 
Sam Sam. Jullie favoriete uitje. Trek 
vandaag dus maar gemakkelijke 
kleding aan!

VRIJDAG 19 JULI
We gaan vandaag met heel Ravelijn 
op een fotospeurtocht. Welk team  
kan als eerste de speurtocht oplossen? 
Wij bakken vandaag ook lekkere pan-
nenkoeken, die eten we op tijdens 
de lunch. 

WEEK 2 
MAANDAG 22 JULI
Merels vandaag houden we een lekkere 
bakdag! En we gaan ook nog aan de 
slag met pollepels!
Mussen bij goed weer gaan we naar 
het belevenisbos in Lelystad. Hier 
is het advies, oude kleren aan en 
eventueel een reserve setje mee. 
Mocht het slecht weer zijn dan zoeken 
we een indoor activiteit op.
HCN we gaan iets cools doen vandaag. 
Jullie krijgen namelijk een toffe SKATE 
workshop. VET!

DINSDAG 23 JULI
De Merels gaan naar natuurmonu-
menten voor een leuke speurtocht!  
En lukt het je om je naam te maken 
van ijsstokjes?
Mussen jullie versieren vandaag je 
eigen T-shirt. Wat maak jij erop? Ook 
gaan we een leuk potje flessenvoetbal 
spelen.
HCN we hebben een kookworkshop. 
Willen jullie mee denken over een leuk 
en lekker gerecht? Dan doen we vooraf 
samen boodschappen. 

WEEK 3 
MAANDAG 29 JULI
Merels we gaan vandaag een spannen-
de speurtocht doen. En je mag je eigen 
ijsje knutselen.
De Mussen gaan aan de slag met een 
hamer en spijkers op een plankje. Welk 
figuur maak jij ervan? Pas op dat je 
je vingers niet voor een spijker aan 
ziet. Verder doen we een gezamenlijke 
speurtocht met de Merels.
HCN doet samen met de Merels en de 
Mussen een spannende speurtocht. De 
middag staat in het teken van kunst. 
We gaan creatief aan de slag met 
piepschuim. 

DINSDAG 30 JULI
Merels wij houden een waterdag!  
Met knutsels, spelletjes en een water-
speurtocht! Neem je een setje extra 
kleding en je zwemkleding mee?
Mussen trek je stevige wandelschoenen 
aan, we gaan lopend naar de kinder-
boerderij en de speeltuin. We nemen 
een picknick mee en zorgen voor een 
lekkere verfrissing aan het eind.
HCN we gaan stokken en takken 
zoeken in de vorm van een katapult 
en als we terug zijn gaan we er een 
katapult van maken. Maar eerst eten 
we een stevige lunch.

WOENSDAG 31 JULI
Heel Ravelijn maakt vandaag een 
heerlijke lunch met elkaar en als we 
die opgepeuzeld hebben gaan we 
buiten een waterspel spelen! Neem je 
een setje extra kleding mee?

DONDERDAG 1 AUGUSTUS
De Merels gaan lekker spelen bij 
de Eekhoorn. En je mag vandaag je 
eigen zomerpetje maken.
Mussen wij houden een kosteloos 
materiaal dag. Wat maak jij voor 
moois? Ook wordt er iets lekkers klaar 
gemaakt. Wat? Dat blijft nog een 
verrassing.
HCN wij gaan vandaag proberen 
of ons lukt om slijm te maken van 
scheerschuim. Weten jullie het 
perfecte recept? 

VRIJDAG 2 AUGUSTUS
Heel Ravelijn houdt een water-
spelletjesdag bij Ravelijn. Doe jij 
mee met de sponzenrace en met 
flessenvoetbal? Wie weet gaat de 
sproeier ook nog even aan. Neem je 
bikini/zwembroek, handdoek en een 
reserve setje kleding mee.
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