zomeractiviteiten

Boomgaard

Wij streven ernaar om ons te houden aan het geplande programma. Het kan echter zo zijn dat er door omstandigheden en oog

op veiligheid en welzijn, zoals actuele weersomstandigheden, gebeurtenissen en behoeftes vanuit de kinderen, er afgeweken wordt van het programma.
olympische spelen 25 juli

maandag

26-jul

dinsdag

Uitje van de oudste kids
Een selectie van oudste kids
gaan een dagje survivallen
op de westernboerderij Didam
Olympische sportdag
Leef je uit met allerlei sporten

Levend stratego
In het bos met
een Olympische vlag

eetbare fakkel
Klaar voor de start
mmm lekker
Maak de vlag
Maak je favoriete vlag

Als ik olympisch atleet ben
Dan zou ik……….

Medaille maken
Maak een prachtige medaille

Olympische ringkunst
Bling ring

Uitje! openlucht theater
In velp
echt een geweldig theater
bij de Pinkenberg

Eetbare medaille
Wat een lekkere medaille
Waar in de wereld
Speeloverzicht maken
van alle landen

Olympisch bingo
Win die prijzen !!

olympische spelen 1 aug

maandag

27-jul

woensdag

3-aug

2-aug

woensdag

dinsdag

Basketbal
Lekker scoren

Volleybal
Potje volleybal

Blind volleybal
Met een blinddoek

Hardlopen
Even flink rennen

Turnen
Laat je kunsten zien
in de gymzaal

Tafeltennis
Ping pong ping pong

Klaar voor de start
Show op muziek
kinderen voor kinderen
Olympisch krachtvoer
Mooie gezonde snack

Bobslee knutselen
Maak je eigen
bobslee
Verspringen
In de zandbak
Wie komt het verst ?

Olympisch vuur
Maak het vuur na

medaille cakeje
de hoofdprijs in je buik

maandag

10-aug

woensdag

dinsdag
Regenwoud buikschuifbaan
Echt gaaf
keihard glijden op je buik
dierentuin
Maak je eigen
dierentuin

Palmfluit van rietjes
Zelf muziek maken
met een
zelfgemaakt instrument
Indianenketting
Leef je uit op dit mooie
sierraad

slang maken
Kunstwerk uit de natuur

ksh goes wild 15 aug

maandag
Avonturentocht
Wilde avonturen met de KSH

Dierenpizza
Lekkere pizza in de vorm
van een dier

Indianentooi
Kleurrijk en
avontuurlijk
pannenkoektipi
cactus maken
Van komkommer en tomaat
Niet de stokjes opeten
hoor
olifantblikrace
Indianentikkertje
Grappig spel met
Jij bent 'm
competitie
grote beer
16-aug
17-aug

woensdag

dinsdag
Sportdag
leuke sportdag
voor de kinderen vanaf 6 jaar
in Amersfoort
De kleuters gaan naar de
Dierense speeltuin

Wild schilderen
Mooi dierenschilderij

maandag

Wilde bloemen tekenen
Leer nieuwe
tekentechnieken
Volksdans
Hoe danst een
Afrikaanse stam ?
Schimmenspel
Schaduwspel achter een
doek

Dansen in het wild
Ga helemaal los
in de gymzaal
Jungle knutselen
Ik kan door de bomen het
bos niet meer zien
Robin Hood 22 aug

Olympische bagels
Wat zijn die heerlijk

Olympische sleutelhanger
Mooi kunstwerkje

Olympische waterballon
Splash zwembroek mee
je wordt doorweekt
Olympische bril
Feestelijk brilletje
maak de blits
Olympisch spel
Leuk sportief spel

Olympische koekjes
De maag is rond…
en deze ringen ook
Sportsculptuur
Maak een beeld van jouw sport

Ballon tennis
Spannende game
4-aug

koekjes voor avonturiers
Avontuurlijk lekker
Freek in het wild
Leuke documentaire
23-aug

24-aug

woensdag

dinsdag

Olympische hinkelbaan
Hinkel de pinkel
op deze mooie baan
Olympische fakkel
Schilder je eigen fakkel
5-aug

donderdag

vrijdag

Uitje Bounz
Trampoline springen in
Apeldoorn
Daarna lekker
picknicken met mooi weer

Tennis
In de kooi
groot talent
Dansen
Leer een nieuwe
Dans
Lauwerkrans
Maak je eigen
krans om je hoofd
Sport sandwich
Wat een heerlijke
clubsandwich

Olympisch hoepeltikkertje
Leuk gymzaal spel
9-aug

29-jul

vrijdag

Olympische armband
Maak je olympische
sierraad
Bananenpannenkoek
Lekker en
gezond

ksh goes wild 8 aug

The nature game / Veluwe
We gaan op stap met een
i pad
En zoek het nooit gebouwde
museum.
Erg spannend avontuur
met picknick
Of vang je eigen lunch haha

28-jul

donderdag

11-aug

donderdag

Acro gym
Ingewikkelde kunstjes
leren
12-aug

vrijdag

Jungle shirt

Watjesdino

Maak je eigen
dierenshirt

een dino gemaakt van
watjes

schminken
Wordt je favoriete jungle dier

fossiel maken
Ga op ontdekking
En maak je eigen fossiel

pindaspel
Grappig en lekker
voor onze apenkopjes
olifantenrace
Ren zo hard als je kan
Junglebook
lekker filmpje in de KSH
bios met popcorn
18-aug

donderdag

dino ei maken
Reuze leuk
en reuze groot
dino nagels eten
Bah ieuw
maar deze zijn eetbaar
vulkaanuitbarsting
Je gaat helemaal los
met deze vulkaan
19-aug

vrijdag

Stenen zoeken en versieren Bouw de mooiste hut
Stenenkunst
Leef je uit in de
allermooiste hut
Overleven in het wild
Hoe doe je dat ?
Wat doe jij?
Hutje op schaalmodel
Hoe ziet jouw
hutje op de hei er uit ?
Jungleyoga
Relaxen op
dierengeluiden
Natuurketting
Ketting met
alles uit de natuur
25-aug

Dieren tikspel
Pak die olifant
ren zo hard als je kan !!
Avonturen ijs
Wat lekker zeg !!
mmmmmm
Jungle sieraden maken
Ontwerp je eigen kunstige
sieraden
Madagaskar
lekker filmpje kijken
in de KSH bios
26-aug

donderdag

vrijdag

Uitje restaurant
Een kijkje in de keuken
van het restaurant
van de ouders van Anouk
Zelf een Robin Hood burger
maken.

Robin Hood tikkertje
Pak mij dan
als je kan!

Robin Hood spiesjes
Een schot in de roos

Robin Hood quiz
Test jouw kennis van Robin
Hood.

Gezocht poster
Gezocht in Sherwood

waxinelichthoudertjes
Natuurversiering
erg mooi

Robin Hood speurtocht
Spannende speurtocht

Robin Hood verstoppertje
zoek de Robin

Robin Hood parcours
Grappig parcours

Schuilplek van Robin Hood
Maak een mooie hut

Levend bosstratego
Spannend spel
in het bos

Robin Hood in Sherwood
Zoek het goud en zilver
in het bos

Natuurverzameldoos
Verzamel dingen uit de natuur

Kunst van natuurmateriaal
Maak een mooie creatie

Egelbroodjes
Heerlijk en ze
prikken niet

Robin Hood memory
Maak je eigen
memory spel

Robin Hood bingo
Mooie prijzen

Robin Hood strijkkralen
Maak een figuurtje
van Robin Hood

Robin Hood schilderij
Mooi schilderij
maken

Appeltje op een stokje
gedoopt in caramel
met versiering

Robin Hood 29 aug

maandag

30-aug

dinsdag

31-aug

woensdag

Vossenjacht
Dit spel is ontzettend grappig
wil er iemand vrijwilliger zijn
als "vos" of begeleider ?
Goudklompjes
Heerlijk gezond broodje
vorm van een goudklompje

Robin hoodje
Grappig hoedje

Spannend bosspel
Leef je uit met dit spel

Toneelstuk Robin Hood
Maak je eigen
Toneelstuk van Robin Hood

Boomvoetbal
Nieuwe manier
van voetballen

Schatgraven
Graaf je eigen schat op

Pijltjesschieter maken
Met blaaspijltjes
schieten
een klassieker
Houthakkersspel
Erg grappig bosspel

Geldsmokkelspel
Zorg dat de rijken de
schat niet terugpakken
Film Robin Hood
Lekker filmpje kijken
in de KSH bios

Natuurquiz
Test jouw kennis van de
natuur

1-sep

Wie heeft de diamant ?
Echt een
geweldig spel

2-sep

donderdag

vrijdag

Pijl en boog maken
Maak een mooie pijl en boog

Kinderboerderij t, Strubert
Ponyrijden en klompjesgolf
Op een erg gezellige
boerderij

Kervelsoepje
Heerlijk romig
boskruidensoepje

Bosvruchteneierkoek
Heerlijk mmm

Vosje maken
Mooi vosje van stof

Bosdieren van hout
Maak prachtige bosdieren
of een houten spel

Hoodjes van de vloer
Allemaal
hoodjes van de vloer

Robin Hood knikkerspel
Verdien je eigen
knikkers

Alarm in het bos
Sensationeel
tikspel

Robin Hood doosje
Versier een doosje
met een leuk
bosprintje

