
 

 

ZOMERVAKANTIE 

 

Zomervakantie!!!!!! 
 

Week 1      

Maandag  
23 juli  

Dinsdag  
24 juli  

Woensdag  
25 juli   

Donderdag  
26 juli 

Vrijdag  
27 juli  

Vandaag gaan 
gezellig op 
stap naar het 
Westerpark en 
genieten  de 
kinderen 
heerlijk van 
een picknick.  
Na het 
smikkelen  nog 
heerlijk spelen 
in de speeltuin 
Sam Sam   

Vandaag gaan 
wij  de natuur 
beleven in de 
duinen en 
heerlijk 
uitwaaien.  
 

De kinderen 
gaan 
kokkerellen en 
dat gezamenlijk 
opeten. 
Daarna gaan 
we naar de 
Zuiderspeeltuin.  
 

 Lekker 
sporten,spelen 
en bewegen 
tijdens de 
Sport en 
Funtoer!  
Dus doe 
sportieve 
kleding aan. 

Spetter spieter 
spatter lekker 
in het water! 
We gaan 
heerlijk 
zwemmen in 
het 
Vondelpark.  
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Week 2     

Maandag  
30 juli  

Dinsdag 
31 juli   

Woensdag  
1 augustus  

Donderdag  
2 augustus  

Vrijdag  
3 augustus  

Op de 
kaasboerderij 
gaan we 
kijken hoe ze 
kaas maken, 
de koeien 
eten geven, 
kijken hoe 
vroeger 
klompen 
werden 
gemaakt en in 
de hooiberg 
spelen. 

Apenstreken 
worden er 
vandaag 
uitgehaald 
door de apen 
in Artis. En 
natuurlijk zijn 
er ook andere 
dieren te 
bewonderen. 

Hoe flexibel 
ben jij? 
Wij krijgen 
vandaag van 
een 
professionele 
yoga 
workshop.   

In Museum het 
Schip word 
mooi 
tentoongesteld 
hoe gebouwen 
vroeger 
werden 
ontworpen en 
gebouwd. 
Zeker leuk om 
alle 
verschillende 
gebouwen in 
Amsterdam te 
bekijken! 

Vandaag maken 
wij 
zomerschilderijen 
en gaan we 
heerlijk met water 
spetteren.  
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                             Sluitingsweek 

Week 3     

Maandag  
6 augustus  

Dinsdag 
7 augustus   

Woensdag 
8 augustus   

Donderdag 
9 augustus   

Vrijdag  
10 augustus  

Vandaag gaan 
wij  naar 
Schiphol om 
vliegtuigen te 
bekijken en in 
de ballenbak 
te spelen. 
 

Mama mia 
pizzaria. De 
kinderen  
kunnen 
vandaag zelf 
hun eigen 
pizza maken 
en ontwerpen 
met wat ze zelf 
het lekkerste 
vinden op hun 
pizza. Daarna 
gaan we  
verse popcorn 
bakken en een 
film kijken. 
  

Poppen 
theater Koos 
Kneus.  

Tropen 
museum Ziezo 
Marokko. 

Fris en fruitig 
dag !!!! 
Vandaag gaan 
we  fruit 
plukken en 
verse eieren 
rapen in de 
fruittuinen in 
West! 
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                             Sluitingsweek 

Week 4     

Maandag  
13 augustus 

Dinsdag 
14 augustus  

Woensdag  
15 augustus  

Donderdag  
16 augustus  

Vrijdag  
17 augustus 

Discoday !!!!!! 
Neem je 
verkleedkleding 
mee want het 
is tijd voor een 
dansfeestje. 
 
 

Wat is er nou 
leuker dan met 
geiten spelen 
en ze kunnen 
aaien? We 
gaan vandaag 
naar de 
geitenboerderij 
om lekker te 
knuffelen met 
de geiten. 
 

We gaan 
vandaag naar 
Candy Castle.  

De Zaanse 
Schans is een 
uniek stukje 
Nederland met 
allerlei houten 
huisjes, 
molens en 
werkplaatsen. 
Kortom heerlijk 
om rond te 
snuffelen.  

In het  
Westerpark is 
van alles te 
beleven, we 
gaan er 
picknicken en 
zwemmen. 
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                            Sluitingsweek 

Week 5      

Maandag 
20 augustus  

Dinsdag  
21 augustus  
 

Woensdag 
22 augustus  

Donderdag  
23 augustus 

Vrijdag  
24 augustus 

 Wie gaat 
ermee  naar 
het 
Amstelpark 
om daar een 
speurtocht te 
houden  en te 
ontdekken 
wat er te 
beleven is? 
 

We gaan dieren 
bekijken op de 
buurtboerderij. 
Daarna gaan 
we heerlijk 
pannenkoeken 
smullen. 

 Spelen in de 
natuur dat 
kan bij het 
Woeste 
Westen . 

Vandaag 
gaan wij 
lekker koken 
en  knutselen. 

Op het 
Haarlemmerplein 
kun je heerlijk 
waterpret 
hebben met al 
de sproeiers die 
er staan.  
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Week 6      

Maandag  
27 augustus  

Dinsdag  
28 augustus  

Woensdag 
29 augustus  

Donderdag  
30 augustus  

Vrijdag  
31 augustus  

Hoe hoog kan 
jij springen? 
Vandaag gaan 
wij naar 
Bounz.  

Vandaag gaan 
wij picknicken 
en zwemmen 
in het  
Westerpark.   

Museum Onze 
Lieve Heer op 
Zolder  

Apenstreken 
worden er 
vandaag 
uitgehaald 
door de apen 
in Artis. En 
natuurlijk zijn 
er ook andere 
dieren te 
bewonderen. 

Tekenen en 
schilderen en 
met mooi weer 
waterspelletjes 
doen.   

 
 

 


