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Week 1 - In de jungle

Maandag 11-07
Ochtend:
We gaan op jungle tocht!
Onderweg zullen we
verschillende opdrachten
tegen komen om te kijken
of wij in de jungle kunnen
overleven.

Dinsdag 12-07
Ochtend:
Onze fantasie krijgt de
vrijheid om ons eigen
dierenmasker creëren.

Middag:
Er staat een sportieve
Middag:
middag op de planning
Vanmiddag gaan we
waarbij we ons inleven in
slingeren aan de lianen
allerlei verschillende dieren.
tijdens een sportief potje Kunnen wij net als een
apenkooien in de gymzaal flamingo ons voortbewegen
met sportcoach Ruud.
op één been?

Woensdag 13-07

Donderdag 14-07

Vrijdag 15-07

Ochtend:
Apen eten graag bananen.
Daarom gaan wij aan de slag
met hun favoriete fruit en
bakken we bananenbrood.

Ochtend:
Welk beest is er naar de wc
geweest? Lukt het ons om dit
raadsel op te lossen.

Ochtend:
Een echte jungle zullen we
bij ons in de buurt niet
tegenkomen. Daarom gaan
we op uitstapje naar de
kinderboerderij.

Middag:
Tijd om in beweging te
komen! Kies je voor het
krokodillen balspel of voor
het ‘vos kom uit je hol’
tikspel?

Middag:
Door het vuur als leeuwen.
We zullen verschillende
hindernissen overwinnen om een
leeuw te kunnen zijn.

Middag:
Is het een film? Twee
lettergrepen? Klinkt als…?
We spelen hints; natuurlijk
in jungle stijl!
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Week 2 - Wellness week
Maandag 18-07

Dinsdag 19-07

Woensdag 20-07

Donderdag 21-07

Vrijdag 22-07

Ochtend:
Deze week trappen we af
met het maken van
kleurrijke
kindercocktails. We gaan
shaken, blenden en
natuurlijk proeven!

Ochtend:
Een van de beste manieren
om tot rust te komen is
toch wel met je ogen dicht.
Dit kan ook met een
slaapmasker die we zelf
gaan maken!

Ochtend:
Sandwiches, fruitspiesjes,
sapjes en nog veel meer
lekkers gaan we klaar maken
om in een mand mee te
nemen. We gaan picknicken
op een mooi plekje in de
natuur.

Ochtend:
De muziek gaat aan, lekkere
hapjes worden bereid: vandaag
organiseren we een heus
Foodtruck festival! Alle
voorbereidingen worden gestart.

Ochtend:
De hele ruimte zal zich
vullen met heerlijke geuren.
Vanmorgen maken we
geurkaarsen en geurstokjes

Middag:
Om helemaal tot rust te
komen krijgen we
vanmiddag een yoga les.
We leren verschillende
houdingen om te kunnen
ontspannen

Middag:
We gaan jullie helemaal
verwennen met
gezichtsmaskertjes,
voetenbadjes, massages en
wie weet krijg je ook een
mooie vlecht of gel in je
haren. Wil je een leuke
kleur op je nagels? Ook dat
kunnen wij verzorgen!

Middag:
We gaan lekker klimmen en
klauteren in een
bos/natuurspeeltuin.
Neem zwemkleding en
schone kleding mee!

Middag:
Vanmiddag wordt ons Foodtruck
festival geopend! Hierbij nodigen
wij jullie uit om tussen 16.15 uur
en 18.00 uur een kijkje te komen
nemen en wat lekkers mee te
pikken.

Middag:
De relax week sluiten we af
met een playbackshow.
Oefen samen met je
vriendje of vriendinnetje en
steel de show!
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Week 3 - Op reis door de lucht
Maandag 25-07
Ochtend:
Laat je creativiteit maar
naar boven komen want
vandaag maken we onze
eigen vlieger. Hopelijk
staat er genoeg wind
zodat we ze kunnen
testen!
Middag:
Neem jij schoenen mee
waarop je niet snel
uitglijdt? We gaan
tennissen met ballonnen
waarbij het handig is dat
je je snel alle kanten op
kan bewegen.

Dinsdag 26-07
Ochtend:
Pluto,Mars, Saturnus…. In
de ruimte zijn heel veel
planeten. Hier leren we alle
ins en outs over vandaag!
Middag:
We gaan aan de slag met
verschillende soorten
materialen waaronder
aluminiumfolie en
ijzerdraad. Daarmee gaan
we proberen een robot te
bouwen.

Woensdag 27-07
Ochtend:
Vliegtuigjes maken van
knijpers, papier en/of
ijsstokjes! Hoe ver vliegt die
van jou?

Donderdag 28-07
Ochtend:
Vanmorgen experimenteren we
met luchtdruk! Eerst bouwen we
een raket die we proberen te
lanceren vanuit een lege plastic fles.

Vrijdag 29-07

Ochtend:
Om binnen het thema
ruimte te blijven, bakken we
Galaxy cookies. De koekjes
zullen niet alleen lekker
smaken maar er ook heel
Middag:
cool uitzien met allerlei
Middag:
Neem jij je zwemkleding mee of een Galaxy sprinkels.
We maken een parcours in de outfit die helemaal nat mag
gymzaal. Vlieg je mee
worden? We gaan namelijk
Mmmmm… We maken onze
omhoog?
buikschuiven waarbij wij een
eigen raketijsjes!
bowlingbal worden! Wie lukt het
om de pionnen om te bowlen?
Middag:
Frisbees toveren we om tot
ruimteschepen. Daarmee
‘vliegen’ we tussen de
planeten door om zo zoveel
mogelijk punten bij elkaar te
scoren.
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Week 4 – Survivallen en techniek
Maandag 01-08

Dinsdag 02-08

Ochtend:
Je spierballen en
behendigheid komen
goed van pas. We
bouwen namelijk hutten
met bamboestokken, zeil
en elastieken.

Ochtend:
Ben jij een echte expeditie
Robinson fan? Wij testen
jouw evenwicht skills.

Middag:
Vandaag gaan we een
echt kampvuur maken, en
wat hoort er bij een
kampvuur?? Juist..
Marshmallows.

Middag:
Wij gaan een kijkje nemen
bij onze eigen Basecamp, de
mannen van de Basecamp
hebben een leuke middag
voor ons in petto!

Woensdag 03-08

Donderdag 04-08

Ochtend
Lekker de dag beginnen met
een echte boswandeling in
het Almbos, daar gaan we
niet alleen spelen maar ook
mooie takken zoeken voor
onze middag activiteit.

Ochtend:
Hoe goed kan jij balanceren? Dit
gaan we oefenen door onder
andere een bal tussen 2 stokken te
laten rollen zonder dat hij valt.

Middag:
De stokken die wij in het bos
gevonden hebben gaan wij
mooi versieren tot echte
hiking sticks.

Middag:
Ben jij een echte survivaller?
Welke knopen kan jij maken?
We gaan verschillende knopen
leren.

Vrijdag 05-08
Ochtend:
We gaan onze eigen pijl en
boog maken. Natuurlijk
testen we ook of hij echt
werkt.

Ook gaan we kijken hoe een
3D printer werkt!
Middag
Vanmiddag spelen we
levend standbeeld in
Almkerk!
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Week 5 - Back to basic
Maandag 08-08

Dinsdag 09-08

Woensdag 10-08

Donderdag 11-08

Vrijdag 12-08

Ochtend:
In plaats van een boot kan
je ook over het water met
een vlot. Deze bouwen
we helemaal zelf!

Ochtend:
Het is altijd fijn om in de
zomer voor wat verkoeling
te zorgen. Daarom maken
we zelf ons eigen ijs!

Ochtend:
Om te kunnen gaan vissen
hebben we natuurlijk een
vishengel nodig. Deze gaan
we zelf maken.

Ochtend:
Puzzeltjes maken, kleurplaten
ontwerpen en uitkiezen, raadsels
bedenken. We ontwerpen ons
eigen vakantie doe-boek

Ochtend:
Naar de oude speeltuin in
Nederhemert. Hier vinden
we allerlei oude
speeltoestellen van vroeger.

Middag:
We gaan vanmiddag terug
in de tijd. We spelen
namelijk spellen uit de
oertijd.

Middag:
Er wordt een podium
gebouwd. De microfoon
wordt aangesloten op de
muziekbox en je mag je
verkleden. We organiseren
en karaoke middag!

Middag:
Uitje naar het weitje en we
eindigen daar met een
overheerlijke picknick.

Middag:
Brood is iets dat we veel en overal
kunnen eten, maar hoe maken we
dat nou eigenlijk zelf? Vanmiddag
bakken we ons eigen oerbrood.

Middag:
Een spel dat je eigenlijk altijd
wel kan spelen: boter, kaas
en eieren. Dit spel maken en
spelen we op extra groot
formaat.
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Week 6 - At the beach
Maandag 15-08

Dinsdag 16-08

Woensdag 17-08

Donderdag 18-08

Vrijdag 19-08

Ochtend:
We gaan onze eigen zeep
ketting maken. Daarvoor
gaan we aan de slag met
vormpjes, kralen, lintjes
en uiteraard ook met
zeep.

Ochtend:
Kokosnoot bowlen!
We hebben een echte
kokosnoot, daarmee
probeer je alle kegels om te
gooien die er staan.

Ochtend:
We halen de scheppen en
schatkaart tevoren opzoek
naar een echte schat!

Ochtend:
Vandaag bakken we zandtaartjes.
Maar dan wel hele lekkere die we
kunnen opeten.

Ochtend:
Uitje naar Aqua Zoo
Leerdam.

Middag:
Wie maakt de aller
mooiste zandkasteel?
Laat je mooiste
zandkasteel zien.

Middag:
Neem jij een oud wit t-shirt
mee? We gaan namelijk ons
eigen Hawaï t-shirt
ontwerpen.

Middag:
Tijd voor een potje
sponstikkertje en
waterballonnen gevecht!
Neem droge kleding mee
vandaag.

Middag:
We gaan een race houden, niet zo
maar een race maar een echte
zeemeerminnen race. Hoe dat er
precies uitziet, zien jullie
vanmiddag!

Middag:
Naar het strand bij de
Groesplaat. We nemen een
vergrootglas mee om te
ontdekken wat er tussen alle
zandkorrels te vinden is.

