
  

 

 

 

Zomervakantieprogramma - De Waaghals 
 

*Geplande uitstapjes zijn onder voorbehoud van het aantal aanwezige kinderen en de beschikbaarheid van vervoer. 

Daarom is het heel belangrijk om vóór de start van de vakantie door te geven wanneer je kind wel of niet komt, juist 

ook als je een vakantiecontract hebt. 

 

Het Boerenleven - 10 tot en met 14 juli:     

 
*Maandag gaan we naar boerderij ‘t Geertje waar we ook gaan roeien. 

*Dinsdag gaan we spijkerbroek hangen en doen we een boeren-estafetterace. 

*Woensdag gaan we gaan we klompjes beschilderen. 

*Donderdag hebben we een 8+ activiteit met alle 8-plussers van SKO. 

*Vrijdag maken we onze eigen hangop en die kun je meenemen voor een extra lekker toetje in het weekend. 

 

Bakken en Koken - 17 tot en met 21 juli: 

 
*Maandag houden we een junior Master Chef competitie. 

*Dinsdag maken we een echte rijsttafel. 

*Woensdag gaan we pizza’s bakken. 

*Donderdag  gaan we op bezoek bij Bakkerij van Jacobs. 

*Vrijdag versieren we de mooiste cup cakes. 

 

Blokhut op Koudenhoorn - 24 tot en met 28 juli: 

 
De hele week zijn we lekker buiten op het eiland Koudenhoorn. Je brengt je kind naar de Koudenhoorn tussen  

7.30 en 10.00 uur. Ophalen kan tussen 16.00 en 18.30 uur. We hopen op lekker weer natuurlijk. Zorg voor een  

extra setje kleding, zwemspullen, handdoek, zonnebrandcrème en een petje. 
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Week van de Techniek - 31 juli tot en met 4 augustus: 

               
*Maandag halen we kapotte apparaten uit elkaar, we zien hoe het in elkaar zat en maken er weer iets nieuws van. 

*Dinsdag maken we een uitstapje naar het Science Centre in Delft. 

*Woensdag maken we een gemotoriseerde afwasborstel. 

*Donderdag doen we proefjes uit het Proefjes Boek. 

*Vrijdag maken we een waterkanon en/of een waterballon-afschieter. 

 

Muziek-week 7 t/m 11 augustus: 

 
*Maandag maken we een muzikaal hoorspel. We maken video-opname van de uitvoering voor de ouders. 

*Dinsdag bouwen we een muzikale knikkerbaan. Alle ideeën van kinderen zijn welkom. 

*Woensdag hebben we een uitstapje naar Rockademy. We gaan kennismaken met verschillende muziek-

instrumenten.  

*Donderdag is er een muzikale barbecue. Neem je eigen favoriete muziek mee. 

*Vrijdag maken we een muzikaal stripverhaal.  

 

Sport en Spel (Olympische Zomerspelen): 14 tot en met 18 augustus: 

 
*Maandag gaan we landen vlaggen en Olympische vlaggen maken. Ook spelen we vandaag vlaggenroof. 

*Dinsdag gaan we een estafetterace houden. Dit kan natuurlijk ook met water zijn, dus neem droge kleren mee. 

*Woensdag gaan we een ‘Olympisch vuur’ maken. Hier kunnen we marshmallows en misschien ook broodjes op 

roosteren. 

*Donderdag doen we de Olympische waterspelen. Een vijfkamp met verschillende waterspelletjes. Ook vandaag 

droge kleren meenemen natuurlijk. 

*Vrijdag gaan we Boerengolven. Lekker in een weiland golven met een massieve klomp. Doe kleren aan die vies 

mogen worden. 

 

*Denk bij warm weer ook aan zwemkleding, handdoek, zonnebrandcrème, petje en droge 

kleren. 

 

Wij gaan er een leuke vakantie van maken, dus zorg dat je er bij bent!! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj539GqjPfTAhVSPFAKHc_3CCMQjRwIBw&url=http://www.het-rondeel.nl/organisatie/techniek&psig=AFQjCNFW4MIjhhdTk6WYmjYjtO4fwwv0DA&ust=1495116209090134
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiJyOjki_fTAhWIZ1AKHTvNBy8QjRwIBw&url=http://www.segapro.net/iphone-5-news-release-steht-unmittelbar-bevor/&psig=AFQjCNGNDG8Trdjv7ZmWDgUCg-RJvWXUJQ&ust=1495115556758414
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQjOeVjPfTAhWPY1AKHXeSAboQjRwIBw&url=http://www.zenweb.nl/tandwielen.jpg/view&psig=AFQjCNFW4MIjhhdTk6WYmjYjtO4fwwv0DA&ust=1495116209090134
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUzN66jPfTAhXPZVAKHYgeAxcQjRwIBw&url=http://www.deflierefluiter.nl/natuur en techniek/techniek.php&psig=AFQjCNFW4MIjhhdTk6WYmjYjtO4fwwv0DA&ust=1495116209090134
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2mJjJ_fbTAhVJIVAKHSISBPUQjRwIBw&url=http://elisaopdepabomuziek.blogspot.com/2015/10/grafische-partituur.html&psig=AFQjCNH1EK3BKOKruIxvcvVOE3OofnWdrg&ust=1495112314276261
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.doenkids.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/MarshaValk_DoenKids2016_Knikkerbaan_Materiaal.jpg&imgrefurl=https://www.doenkids.nl/knikkerbaan/&docid=DOlhfxLnotrcqM&tbnid=WirZb5Rxr665mM:&vet=10ahUKEwjN1Ljg_PbTAhUMYVAKHSXdBpk4ZBAzCCYoJDAk..i&w=1000&h=727&bih=929&biw=1280&q=muzikale knikkerbaan&ved=0ahUKEwjN1Ljg_PbTAhUMYVAKHSXdBpk4ZBAzCCYoJDAk&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.wesco-eshop.nl/media/catalog/product/cache/15/small_image/220x155/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/5/35685_P_35685_PD@P2@XL.jpg&imgrefurl=http://www.wesco-eshop.nl/kleuterschool-3-6-jaar/kunst-en-cultuuronderwijs/het-muziekspeelgoed/slaginstrumenten.html&docid=sDRLapgFIsNAmM&tbnid=3SfKWLoLGY-1-M:&vet=10ahUKEwierKWH_fbTAhVLJFAKHXRaA0E4yAEQMwhEKEIwQg..i&w=220&h=155&itg=1&bih=929&biw=1280&q=muzikale knikkerbaan&ved=0ahUKEwierKWH_fbTAhVLJFAKHXRaA0E4yAEQMwhEKEIwQg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/search?biw=1280&bih=929&tbm=isch&q=barbecue+tekeningen&sa=X&ved=0ahUKEwje_OqU_vbTAhWBEVAKHRpsBfkQhyYIJg
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://userscontent2.emaze.com/images/6365e9b2-dc3e-460e-acfa-d20d5d55b065/389ac77c-0002-4dad-8186-8359249275d0.png&imgrefurl=https://www.emaze.com/@AFTIZQCC/natural-disasters-copy1&docid=5a6Bq7aJpLd3OM&tbnid=iw5asS6QqtxU8M:&vet=1&w=275&h=248&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwi0r7fH_vbTAhXPLFAKHeoRBBcQxiAIFSgB&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilp5GS8PjTAhXCLFAKHQ2zA8gQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DgYvAMz01Uog&psig=AFQjCNHYYwq3D_-m0wGehvc440j3zJITGA&ust=1495177372746188
http://www.crazyair.nl/wp-content/uploads/2016/09/boerengolf-2.0.jpg

