
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!

DINSDAG 

18 FEBRUARI
Torteltuin vandaag staat in het teken 
van de brandweer. We maken zelf een 
brandweerhelm en doen een leuk spel. 
En misschien krijgen we wel bezoek van 
een echte brandweerman. 
Kraaiennest wij gaan op zoek naar 
een schat. Trek je oude schoenen en 
kleren aan want van schatzoeken in 
het Heuveltjesbos kun je een beetje 
vies worden. In de middag krijgen 
we misschien bezoek van een echte 
brandweerman. Wat zou je die willen 
vragen?
Vogelrock we beginnen creatief. Je 
krijgt een leeg canvasdoek en je mag 
helemaal zelf verzinnen wat daar op 
mag komen. En terwijl je schilderij 
droogt speel jij lekker spelletjes in de 
Groene Long. Trek maar kleding aan die 
vies mag worden. 
Feniks en Toekan gaan op een 
verrassingsuitje vandaag!

MAANDAG 

17 FEBRUARI
Torteltuin trek vandaag je laarzen 
aan, we gaan naar het bos. Misschien 
komen we er wel een boswachter tegen 
die ons van alles kan vertellen over de 
bomen en dieren die in het bos leven.
Kraaiennest in de ochtend spelen 
we gezellig ballontennis. Na de 
lunch maken we samen een groenten 
krokodil.
Vogelrock we gaan figuurzagen. Je 
mag zelf verzinnen wat je wil tekenen 
op het hout. Daarna zaag je het uit, 
schuur je het en dan mag je het 
beschilderen. Terwijl het droogt gaan 
we bewegen in de gymzaal. Aan het 
eind van de dag neem je je prachtige 
kunstwerk mee naar huis.
Feniks en Toekan we gaan ‘Koken met 
Karin’. Karin komt ons laten zien hoe je 
een quiche of een pasta kunt maken van 
begin tot eind. Samen smikkelen we het 
lekker op de bij de lunch en je mag wat 
mee naar huis nemen zodat je anderen 
ook nog kunt laten proeven.

WOENSDAG 

19 FEBRUARI
Torteltuin, Kraaiennest en Vogelrock 
ontdekken de natuur vandaag. We gaan 
met vergrootglazen en verrekijkers naar 
de hei. Wat voor dieren zie je? Je mag 
heerlijk klimmen in de bomen en heb 
je dan nog energie over, dan spelen we 
nog in de speeltuin van Heidezicht.
Feniks en Toekan wij gaan naar het 
bos. Lekker wandelen en rennen maar 
er is ook een grote speelweide waar 
je leuke bal- en sportspellen kunnen 
doen. Kortom… wij vermaken ons 
wel. Trek maar makkelijke kleding en 
schoenen aan die vies mogen worden.

DONDERDAG 

20 FEBRUARI
Torteltuin wij openen vandaag onze 
eigen bakkerij. We bakken broodjes en 
lekkere koekjes. En natuurlijk gaan we 
die ook proeven. Wat zal het lekker 
ruiken bij ons. 
Kraaiennest wij blijven vandaag op de 
Kwartel. In de ochtend doen we allerlei 
leuke proefjes en na de lunch houden 
we een spannende quiz.
Vogelrock wij gaan naar Aviodrome! 
Bewonder meer dan 100 unieke 
oude en nieuwe vliegtoestellen van 
dichtbij. Stap aan boord van een 
echte Boeing 747 Jumbo Jet en haal 
zelf je vliegbrevet in een echte flight 
simulator of bekijk de spectaculaire 
4D-film Skymania! Vervelen is er 
vandaag echt niet bij!
Feniks en Toekan jullie gaan vandaag 
ontdekken hoe het is om samen codes 
te kraken. We gaan namelijk proberen 
te ontsnappen uit onze eigen gemaakte 
escaperoom.

VRIJDAG 
21 FEBRUARI
Torteltuin en Kraaiennest in de 
ochtend maken we samen figuurtjes 
van zoutdeeg. Na de lunch spelen we 
oud Hollandse spelletjes. We gaan 
onder andere sjoelen en spijkerpoepen. 
Vogelrock, Feniks en Toekan trekken 
jullie lekker sportieve kleding aan? We 
sluiten deze vakantie echt heel sportief 
af want we gaan vandaag naar SamSam 
in Utrecht. Dit is een heel groot 
kindersportcentrum en stilstaan is geen 
optie hier. 
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