
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Lieve jongens en meisjes, 
 

Wij staan te springen om weer leuke activiteiten te draaien. Wij hebben er 
weer zin in en hopelijk jullie ook? 

 
Er vinden verschillende activiteiten plaats. Kijk goed op het programma of dit 
binnen of buiten is. Als een activiteit binnen plaats vind, zien we je graag bij 
de Huyskamer. Vind een activiteit buiten plaats, dan zien we je graag bij de 

Kinder Doe en Ontdekplek. 
 

Tot bij een van de activiteiten! 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Donderdag 26 mei  
 
9:45 Ophaalparade  
Wij komen alle kinderen ophalen om samen 
de dag te starten. 
(De start is om 9:45 dus tussen 9:45-10:00 
uur komen wij langs) 
 
10:00 Knutselclub  
We gaan vandaag een regenboog hanger 
knutselen. Kom je mee knutselen?  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek. Bij 
slecht weer zullen we naar binnen gaan.  
 
11:15 Insecten Bingo  
Op het park zijn veel verschillende insecten. 
Kun jij ze allemaal vinden?  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek  
 
13:30 Postbode spel  
Ow nee de postbode is al zijn brieven kwijt 
geraakt. Kun jij helpen alle post te 
bezorgen? 
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek  
 
15:00 Voetbal  
Welk team gaat er met de winst van door 
en weet de meeste doelpunten te behalen?  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek  
  
16:15: Mens erger je niet  
Je kent het spelletje vast wel. We gaan 
vandaag een andere variant spelen. Doe je 
mee?  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek  

Vrijdag 27 mei  
 
9:45 Ophaalparade  
Wij komen alle kinderen ophalen om samen 
de dag te starten. 
(De start is om 9:45 dus tussen 9:45-10:00 
uur komen wij langs) 
 
10:00 Knutselclub  
We gaan weer wat leuks knutselen. Kom jij 
mee knutselen?  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek. Bij 
slecht weer zullen we naar binnen gaan.  
 
11:15 Schminken  
Ja we gaan weer schminken. Kom snel op 
de lijst kijken wat er geschminkt word 
vandaag.  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek  
 
13:30 Wandeling  
We gaan een wandeling maken en tijdens 
deze wandeling gaan we op zoek naar 
kleuren die we in de natuur kunnen vinden.  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek  
 
15:00 Spel op Bedaf  
Wat we gaan doen blijft nog een verrassing. 
Wil je weten wat we gaan doen? Kom dan 
meedoen.  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek  
 
16:15 Welk dier ben ik  
Kun jij raden welk dier je bent, wat dat dier 
eet, en waar dat dier woont? Kom dan 
gezellig mee doen.  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek 



 

 

Zaterdag 28 mei  
 
9:45 Ophaalparade  
Wij komen alle kinderen ophalen om samen 
de dag te starten. 
(De start is om 9:45 dus tussen 9:45-10:00 
uur komen wij langs) 
 
10:00 Knutselclub  
We gaan vandaag een schilpad knutselen. 
Kom je mee knutselen?  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek. Bij 
slecht weer zullen we naar binnen gaan.  
 
11:15 Puzzelspel  
Kun jij alle verstopte puzzelstukken vinden 
en de puzzel maken?  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek  
 
13:30 Estafette spellen 
We hebben verschillende estafette spellen 
klaar gezet. Kom jij de verschillende 
estafette varianten mee spelen?  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek  
 
15:00 Kampvuur  
Kom je gezellig marshmallows roosteren 
boven het kampvuur?  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek  
 
16:15 Natuurschatkist  
In de natuur zijn vele schatten. Kun jij ze 
allemaal vinden?  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek  
 

Zondag 29 mei  
 
9:45 Ophaalparade  
Wij komen alle kinderen ophalen om samen 
de dag te starten. 
(De start is om 9:45 dus tussen 9:45-10:00 
uur komen wij langs) 
 
10:00 Knutselclub  
We gaan vandaag weer iets leuks maken. 
Doe je mee?   
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek. Bij 
slecht weer zullen we naar binnen gaan.  
 
11:15 Kwartet spellen  
Kom gezellig meespelen met een potje 
kwartet.  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek  
 
13:30 Spellen parcours 
 We hebben verschillende leuke spelletjes 
klaar gezet. Kom je gezellig mee doen?  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek  
 
15:00 Speurtocht  
We hebben een speurtocht uitgezet. Lukt 
het jou om alle opdrachten onderweg mee 
uit te voeren?  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek  
 
16:15 Kleuren dobbelspel  
In de natuur zijn vele kleuren te vinden. Kun 
jij de juiste natuur elementen vinden?  
Locatie: Kinder Doe en Ontdekplek  
 


