Zomervakantie 2014
Zomervakantie
2016
KSH Kidsclub Ommoord & KSH Kidsclub de Buskes
In de ban van het EK
11 juli 2016

12 juli 2016

13 juli 2016

14 juli 2016

15 juli 2016

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Onderbouw
Ook altijd al je eigen shirt
willen ontwerpen?
Vandaag is je kans!

Speeltuin taka tukaland

Onderbouw
Wie wint het voetbal en
hockey toernooi??

Onderbouw
Onderbouw
Wie o wie wint de hardloopWe maken ons eigen voetbalwedstrijd? Verder maken we plaatje, spelen flessenvoetbal
van lekkere dingen een
en krijgen voetbaltraining.
smakelijk elftal!
Koken & Sport
Creatief & Sport
Midden/ Bovenbouw
Springvallei!
We maken ons eigen voetbalVandaag gaan we springen
plaatje, spelen flessenvoetbal op de 35 springkussens in de
en krijgen voetbaltraining.
springvallei!
Creatief & Sport
Uitje 6+
18 juli 2015
19 juli 2015

Spelen in de vernieuwde
speeltuin van taka tukaland!

Creatief
Midden/ Bovenbouw
We spelen bezembal,
minivoetbal en voetbalblaasspel.
Sport & Creatief
20 juli 2015

Uitje voor onderbouw
Midden/ Bovenbouw
Wie wint het voetbal en
hockey toernooi??
Sport
21 juli 2015

Sport
Midden/ Bovenbouw
Deze dag maken we een
spandoek voor het voetbaltoernooi van 21 juli!
Creatief
22 juli 2015

Tour de France

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Onderbouw
Lekkere Franse uiensoep en
Croissant in de Tour week.

Onderbouw
We beginnen met een
warming-up en gaan daarna
liggend fietsen.
Sport
Midden/ Bovenbouw
Instrumenten maken en de
Tour de France uitbeelden.
Creatief & Sociaal
26 juli 2015

Onderbouw
Wie versiert zijn fiets het
mooiste? Met je versierden
fiets spelen we een fiets race.
Creatief
Midden/ Bovenbouw
Ben jij goed in het spel geen
ja en geen nee zeggen??
Sociaal
27 juli 2015

Voetbaltoernooi

Plaswijckpark

Welke speler wint het
KSH voetbaltoernooi 2016.

Trampoline springen op
bedden, geheime tunnels,veel
speeltuinen en er wonen
allerlei dieren.

Uitje met alle kinderen
28 juli 2015

Uitje met alle kinderen
29 juli 2015

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Onderbouw
Er word een fruitmand van
papier gemaakt en een
lekkere eiersalade.
Creatief & Koken
Midden/ Bovenbouw
Er word een fruitmand van
papier gemaakt en een
hartige taart.
Creatief & Koken
1 augustus 2015

Verrassingsuitje

No Roots Studio

Sport & Spel

Wat we vandaag gaan
doen is een verrassing!

We gaan vandaag een
dansworkshop doen bij
No Roots Studio's'

Sportdag
Het is vandaag sport en
spel dag. Zo gaan we allerlei
leuke spelletjes doen!
We sluiten de dag af met
gezonde sandwiches!

Koken
Midden/ Bovenbouw
Deze dag spelen we gele trui
tikkertje en etappe estafette.
Sport
25 juli 2015

KSH fit week

Hier volgt later nog
meer informatie over.

We hebben vandaag
een sportdag op de
vestiging.
Hierna hebben we nog
wat spellen: 'zoek bij
elkaar' & 'de sporttas'
Sport & Spel
5 augustus 2015

2 augustus 2015

Uitje met alle kinderen
3 augustus 2015

Sport & Koken
4 augustus 2015

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Kinderboerderij
We gaan met de kleuters
naar de kinderboerderij.
Uitje voor onderbouw
Midden/ Bovenbouw
Waar ga jij deze zomer op
vakantie?
Sociaal & Cognitief
8 augustus 2015

Alle kinderen
We spelen eierlooprace,
spelen Jeu de Boule en
sluiten de dag af met heerlijke
pannekoeken!

Alle kinderen
We gaan glazen potjes
versieren met zand, schelpen
of ander knutselmateriaal
Aan het eind van de dag
mogen de kinderen worstenbroodje maken.
Creatief & Koken
10 augustus 2015

Onderbouw
Ik ga op vakantie en neem
mee?
Cognitief
Midgetgolf
Deze dag gaan we
midgetgolfen.
Uitje voor 6+
11 augustus 2015

Alle kinderen
Knutsel je eigen slippers!

woensdag

donderdag

vrijdag

Speeltuin Ommoord

Spelen in
speeltuin ommoord!

Ale kinderen
Alle kinderen doen mee aan
KSH pingpong toernooi!
Daarna maken we een collage
van eten en maken lekkere
appelflappen.
We sluiten de dag af met een
schuimparty

Jeugdvakantieland
Ga je ook mee naar jeugdvakantieland? Hier kan je
klimmen klauteren, glijden,
sporten en een hele hoop
andere activiteiten doen.

Uitje alle kinderen
17 augustus 2015

Sport & Creatief
18 augustus 2015

Uitje alle kinderen
19 augustus 2015

Zomerpret

Olympische spelen

maandag

Sport & Koken
9 augustus 2015

dinsdag

Onderbouw
Ale kinderen
Maak vandaag je eigen
We maken een voetbal van
medaille! In de middag maken
papier maché, spelen een
we spaghetti
tafelvoetbaltoernooi en duiken
Creatief & Koken
de keuken in voor minipizza's
Midden/ Bovenbouw
Wie wint het tennistoernooi?
Na het toernooi maken we
Spaghetti
Sport & Koken
Creatief & Sociaal
15 augustus 2015
16 augustus 2015

De ontdek club

Verder gaan we quiz maken
over kamperen.

Creatief & Sociaal
12 augustus 2015

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Onderbouw
We gaan veven in een zakje
en spelletjes spelen in het
speellokaal!
Creatief & Sport
Scrap xl
Creatief aan de slag met
scrap materiaal/ afval
producten
Uitje midden/bovenbouw

Eindfeest

Onderbouw
Maak je eigen bubblemaker!
Wie scoort de meeste punten
met spons en pittenwerpen?
Creatief & Sport
Midden/ bovenbouw
Maak je eigen bubblemaker en
bouw een ballonraket.
Verder gaan we klei maken
Creatief

De torteltuin

Alle kinderen
Bouw je zelf na met kaplablokjes of een woordcreatie
met elkaars lichamen.
Verder eten we lekkere
kaaskoppies en stapelen een
poffertjes toren!

Vandaag hebben we een
eindfeest bij voetbalclub
Xerxes/DZB.

Divers

Vandaag gaan we spelen
in speeltuin de torteltuin!
Midden/ bovenbouw
We doen vandaag het alfabet
spel, gaan werpen met
sponzen en maken een toren.
Uitje alle kinderen

Streven is om te houden aan het geplande programma, doch kan het zo zijn dat er door diverse omgevingsinvloeden en oog op
veiligheid en welzijn (weeromstandigheden, actuele gebeurtenissen en behoefte vanuit de kinderen) er afgeweken worden
van het programma. Dit zal zoveel mogelijk in samenspraak met de ouders en kinderen plaats vinden.

Sociaal & Creatief

