Thema: KSH de Stelberg avontureneilanden
Piraten en beauty eiland
Circus eiland

Disney eiland

Vakantie eiland

Party eiland

Olympische eiland

Piraten en Beauty eiland
Maandag
11 juli 2016

Dinsdag
12 juli 2016

Woensdag
13 juli 2016

Piraten parcours
Doorloop als een piraat
het parcours.
Prinsessen en piraten dag
Piraten vlag
Kom vandaag in je mooiste
Elke piraat heeft een vlag piratenpak of prinsessenhoe ziet jouw vlag eruit?
jurk naar de Kidsclub.
Verwen moment
Wij maken er een
Krijg in de KSH Stelberg
feestelijke dag van.
beauty salon een
gezichtsbehandeling.

Donderdag
14 juli 2016

Ik ben piraat
Hoe zie jij eruit als
piraat?
Lipgloss maken
Wie verras jij met zelf
gemaakte lipgloss?

Uitstapje
Springvallei
Probeer alle 35
springkussens

Vrijdag
15 juli 2016
Stelberg Kookstudio
Maak een piraten
eierkoek of prinsessen
cup cake.
Nagelstudio
Maak van jouw nagels
een kunstwerk!
Zwaard /schild maken
Bescherm jouw piraten
schip met een zelf
gemaakt zwaard/ schild .

Olympische eiland
Maandag
18 juli 2016
Uitstapje
Tennis workshop
Bavianen, Gorilla’s en S&E

Leer de basis van het
tennissen.
Workshop
Voetballen
Leer de fijne kneepjes
van het voetballen.

Dinsdag
19 juli 2016

Woensdag
20 juli 2016

Estafette
Welk team rent als eerste
over de finish?
Hoogspringen
Spring tijdens deze
activiteit de hoogte in.
Hoever kom jij?

Olympische quiz
Wat weet jij van de
olympische spelen?
Olympische ringen maken
Ontwerp jouw eigen
olympische ringen.

Donderdag
21 juli 2016

Vrijdag
22 juli 2016

Uitstapje
Olympische sportdag
Voetbaltoernooi
Vandaag volgen jullie een
Het is weer tijd voor het
spelcircuit. Verschillende
jaarlijkse KSH
sporten komen aan bod.
voetbaltoernooi.
Kruiwagenloop en
Dit jaar spelen we
touwtje springen.
4 tegen 4. Doe jij ook mee?
Waar blink jij in uit?

Wij streven ernaar ons te houden aan het geplande programma. Het kan echter zo zijn dat er door omstandigheden met het oog op veiligheid en welzijn
(zoals actuele weersomstandigheden, gebeurtenissen en behoeften vanuit de kinderen), afgeweken wordt van het programma.
Houdt u hier rekening mee.
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Vakantie eiland
Maandag
25 juli 2016

Uitstapje
Speeldernis
Wij gaan lekker ravotten
in de Speeldernis.
Uitstapje
Ontdekhoek
Slingeraapjes /Stokstaartjes

Wat wil jij ontdekken?

Dinsdag
26 juli 2016

Woensdag
27 juli 2016

Australië
Kenia
Aboriginal kunst
Houten auto maken
Leer alles over de kunst
Maak jouw eigen auto.
van Aboriginals en ga zelf
Hoe hard kan jouw auto
met deze techniek aan de
rijden?
slag.
Safari speurtocht
Didgeridoo maken
Wij nemen jou mee op
Maak je eigen variant van ontdekkingstocht langs de
dit bekende instrument.
Keniaanse Big Five .

Donderdag
28 juli 2016

Vrijdag
29 juli 2016

Colombia
Colombiaans koken
Maak met elkaar een
typisch Colombiaans hapje
klaar.
Colombiaanse muziek
Laat op de Kidsclub de
muziek weerklinken en
waan jezelf in Bogotá.

Griekenland
Mozaïeken
Naast de geschiedenis
van het mozaïeken ga jij
met je eigen kunstwerk
aan de slag..
Grieks dansen
Leer van ons de Sirtaki.

Circus eiland
Maandag
1 augustus 2016

Dinsdag
2 augustus 2016

Clownpizza maken
Waarmee beleg jij jouw
clownpizza?
Na het bakken volgt het
smullen hmmmm!!
Circus estafette
Ren samen met jouw
teamgenoten deze race.

Workshop
Circus
Vandaag krijgen wij les
van echte circus
professionals.
Circus bingo
Wie o wie roept er als
eerste Circus bingo?

Woensdag
3 augustus 2016

Donderdag
4 augustus 2016

Vrijdag
5 augustus 2016

KSH de Stelberg Circus
Clown knutselen
Vandaag geven wij een
Uitstapje
Er zijn heel veel
circus voorstelling.
Speeltuin het Lage Land
verschillende soorten
De hele dag kunnen jullie Vandaag gaan wij lekker
clowns. Welke clown maak werken aan jullie circusact. spelen bij speeltuin het
jij?
In de middag vindt de
Lage Land.
Clown dans
voorstelling plaats.
Ken jij de clownsdans al?

Wij streven ernaar ons te houden aan het geplande programma. Het kan echter zo zijn dat er door omstandigheden met het oog op veiligheid en welzijn
(zoals actuele weersomstandigheden, gebeurtenissen en behoeften vanuit de kinderen), afgeweken wordt van het programma.
Houdt u hier rekening mee.
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Disney eiland
Maandag
8 augustus 2016
Toy Story figuur
Ontwerp je eigen Toy
Story figuur. Wie gaat er
avonturen beleven met
Woody?
Disney knutsel atelier
Wat ga jij maken in ons
atelier. Een Mickey/
Minnie hoed of liever
een slinger.

Dinsdag
9 augustus 2016

Uitstapje
Jeugdvakantieland
Hoera, we kunnen weer
genieten van de
vele activiteiten

Woensdag
10 augustus 2016

Donderdag
11 augustus 2016

Vrijdag
12 augustus 2016

Appel happen
Proeven als Winnie
We gaan appels happen
Winnie de Pooh heeft een
Disney feest
uit het water. Weet jij bij
hele goede neus en kan
Het is tijd voor een feest.
welk verhaal dit hoort?
goed proeven. Kun jij dit
Kom verkleed als
Handspiegel maken
ook? Raad en ruik wat voor
jouw favoriete Disney
Praat jouw zelfgemaakte
je ligt.
figuur. Wij sluiten de
spiegel terug?
Letters vissen
dag af met een gezellige
Paddenstoelen cakejes
Vis de letters uit de pan
Disney disco .
Peter pan houdt van cake. van de Heks en maak hier
Kun jij lekkere cakejes
zoveel mogelijk woorden
voor hem maken?
van.

Party eiland
Maandag
15 augustus 2016

Dinsdag
16 augustus 2016

Frozen yoghurt bites
Uitstapje
Stap in onze party keuZomerfeest
ken en maak samen deze Ook dit jaar vindt het KSH
heerlijke koude hapjes.
zomerfeest plaats.
Waterballonen gevecht Bij Xerxes gaan wij samen
Wie o wie blijft er droog
met andere Kidsclubs
tijdens dit gevecht?
feest vieren

Woensdag
17 augustus 2016

Donderdag
18 augustus 2016

Vrijdag
19 augustus 2016

Kindercocktails maken
Welk fruit wil jij in jouw
cocktails hebben?
Mijn feestmuts
Een goed feest is niet
compleet zonder een
feestmuts.

Uitstapje
Plaswijckpark
Wegens groot succes en
aanvraag van de kinderen
keert ons uitje naar
Plaswijckpark weer terug.

Spelletjes middag
Vandaag spelen wij heel
de dag party
spelletjes.
Nieuwe en oude
spelletjes passeren de
revue.

Wij streven ernaar ons te houden aan het geplande programma. Het kan echter zo zijn dat er door omstandigheden met het oog op veiligheid en welzijn
(zoals actuele weersomstandigheden, gebeurtenissen en behoeften vanuit de kinderen), afgeweken wordt van het programma.
Houdt u hier rekening mee.

