
 

 

Ontdek je talent 
 

 

Week 1  
 
Week 30 
 

 
Activiteit  
1e keus 

 
 

 
Vervoer + 

Bijzonderheden  

 
Maandag  
23 juli 
 

Voor de behendigen onder 
ons 

Vandaag gaan we op de 
locatie een spelletjes circuit 

houden 

 

 
Op de Tulp 

 
Dinsdag  
24 juli 
 

Welke trucjes kun jij doen 
op het klimrek  

We gaan spelen in het 
Amstelpark? 

 

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

 
Woensdag  
25 juli 
 

We gaan spelen 

Speeltuin UJ Klaren 
 

 

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

 
Donderdag  
26 juli 
 

Waterratjes opgelet!! 
Er wordt graag met water 

gespeeld daarom houden we 
vandaag een water speel en 

fun dag op de Tulp 

 

Op de Tulp 

 
Vrijdag  
27 juli 
 

Oud Hollandse spelletjes dag 

 

Op de Tulp 

Let op: 

-Met mooi weer graag zwemkleding mee! 

- Graag altijd een rugzak mee!  

-Afhankelijke van het weer kunnen we afwijken van de planning! 

 

 

  



 

 

Ontdek je talent 
 

Week 2  
 

Week 31 
 

 
Activiteit  
1e keus 

 
 

 
Vervoer + 

 Bijzonderheden 

 
Maandag 

30 juli 

Muzikale talenten, dit is 
jullie dag 

Muziek maken kunnen jullie 
als de beste. 

Welke klanken kun jij 
maken op een djembé? 

Laat het maar horen.  

Op de Tulp 
 

 
Dinsdag 
31 juli 

 
 

Kokkie wat voor lekkers 
ga jij maken?  

Wij hoorde al dat er heel 
wat kinderen graag 

spaghetti willen maken. 

 

Op de tulp 

 

 
Woensdag 
1 augustus 

Tropen museum is vaak 
genoemd door de kinderen 
dus vandaag gaan wij daar 

gezellig heen. 

 

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

 
Donderdag 
2 augustus 

 

Ontdekken wat er allemaal 
te beleven valt op Plan 

West 

 

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 
 

 
Vrijdag  

3 augustus 
 

Jonge onderzoekers 
Welke dieren kunnen we 

ontdekken op de 
kinderboerderij in het 

Westerpark. Misschien 
vinden we ook wel leuke 

kriebelbeestjes. 
 

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

Let op: 

-Met mooi weer graag zwemkleding mee! 

- Graag altijd een rugzak mee! 

-Afhankelijke van het weer kunnen we afwijken van de planning!  

  



 

 

Ontdek je talent 
 

Week 3  
 

Week 32 
 

 
Activiteit  
1e keus 

 
 

 
Vervoer + 

 Bijzonderheden 

 
Maandag 

6 augustus 

Vandaag gaan we lekker 
picknicken op het 

Cremerplein 

 

 

 
Dinsdag 

   7 augustus 
 
 

Jonge bouwtalenten … aan 
de slag! 

We gaan ontdekken wat er 
allemaal te doen is op ‘t 

landje 

 

 
Uitstapje onder voorbehoud 

 
Woensdag 
8 augustus 

Scheepvaart museum 

 

OV-chipkaart a.u.b. mee 

 
Donderdag 
9 augustus 

 

Is er een nieuwe Max 
Verstappen onder ons? 

Jullie willen graag klimmen 
en kleuteren in Race planet 
vandaag gaan we erheen 

 

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

 
Vrijdag 

10 augustus 
 

Sportieve dag 
Lekker spetteren en spelen 

in het vondelpark bij het 
pierenbadje 

 

 
 

Let op: 

-Met mooi weer graag zwemkleding mee! 

- Graag altijd een rugzak mee!  

-Afhankelijke van het weer kunnen we afwijken van de planning! 

 
  



 

 

Ontdek je talent 
 

Week 4  
 
 

 
Activiteit  

 

 
 

 
Vervoer + 

 Bijzonderheden 

 
Maandag 

13 augustus 

 
We gaan op speurtocht in 

het Amsterdamse bos 

 

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

 
Dinsdag 

14 augustus 
 

Speeltalent hebben we 
allemaal !! 

Dagje speelpret in de 
speeltuin van oud sloten 

ook gaan we naar de molen 

 

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

 
Woensdag 

15 augustus 
 

Boeren en Buitenluitjes 
let op! 

In bos lommer is een 
speeltuin en kinderboerderij 

die we gaan verkennen  

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

 
Donderdag 
16 augustus 

 

Spelen in de natuur dat 
kan, bij het Woeste westen 

 

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

 
Vrijdag 

17augustus 
 

Akros got Talent!! 
Neem je verkleedkleding 
maar mee want het is tijd 
voor een dansfeestje in 

onze disco 

 

Op de Tulp 

Let op: 

-Met mooi weer graag zwemkleding mee! 

- Graag altijd een rugzak mee!  

-Afhankelijke van het weer kunnen we afwijken van de planning! 

 

  



 

 

Ontdek je talent 
 

Week 5  
 

Week 34 
 

 
Activiteit  
1e keus 

 
 

 
Vervoer + 

Bijzonderheden 

 
Maandag  

20 augustus 
 

Dagje Zaanse Schans we 
gaan picknicken en 

ontdekken wat ze daar 
allemaal maken? 

 

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

 
Dinsdag  

21 augustus 

We gaan op reis naar 
Amsterdam Noord daar is 

een pierenbadje en een grote 
speeltuin 

 

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

 
Woensdag  

22 augustus 
 

Spelen op Columbusplein 

 

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

 
Donderdag  
23 augustus 

Heb je een culinair talent? 
Wat voor lekkers kunnen we 

maken van fruit? 

 

Op de Tulp 

 
Vrijdag  

24 augustus 

Is jouw talent een scherp 
oog en een vaste hand? 
Trek je bowling schoenen 
maar aan. Hoeveel kegels 
kun jij omrollen? We gaan 

het zien op de bowlingbaan  

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

Let op: 

-Met mooi weer graag zwemkleding mee! 

- Graag altijd een rugzak mee!  

-Afhankelijke van het weer kunnen we afwijken van de planning! 

  



 

 

Ontdek je talent 
 

Week 6  
 

Week 35 
 

 
Activiteit  
1e keus 

 
 

 
Vervoer + 

 Bijzonderheden 

 
Maandag 

27 augustus 
 

Creatievelingen gezocht! 
De kinderen gaven aan iets 

te willen maken voor op 
hun kamer. Wat voor mooie 
beeldjes kunnen we maken 
van klei? Misschien vinden 
we buiten wel leuke natuur 
materialen om ons beeldje 

of bloempotje mee te 
versieren. 

 

Op de Tulp 

 
Dinsdag 

28 augustus 
 

Voor de jonge 
luchtvaarders om bij weg 

te dromen 
Weg dromen over de 
vakantie dat gaan we 

vandaag doen tijdens het 
vliegtuigen spotten op 

Schiphol. 
 

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

 
Woensdag 

29 augustus 
 

Dagje speeltuin Max 
Havelaar 

 

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

 
Donderdag 
30 augustus 

 
 
 

Joehoe op naar het 
Tropenmuseum 

 

(Bus/tram/ trein) 
OV-chipkaart a.u.b. mee 

 

 
Vrijdag 

31 Augustus 
 

Vandaag is de laatste dag 
van de vakantie en gaan 
we lekker relaxen en eten 

in het park 

 

Rembrantpark 

Let op: 

-Met mooi weer graag zwemkleding mee! 

- Graag altijd een rugzak mee!  

-Afhankelijke van het weer kunnen we afwijken van de planning! 


