
Zomervakantie 2017  
 
Week 1 Terug naar de oertijd 
 
Maandag 17 juli: Vandaag gaan we een oer kampvuur maken om er onze eigen broodjes op te 
bakken. In de middag gebruiken we dat vuur om onze maiskorrels te laten poffen voor lekkere 
popcorn bij de oer film The Croods 
Dinsdag 18 juli: Vandaag gaan we naar de boerderij van Lotte, lekker paardrijden en spelen. Tussen 
de middag eten we een broodje oer hamburger. 
Woensdag 19 juli: Vandaag gaan we in het park mooie stenen zoeken die we later met mooie oer 
tekeningen gaan versieren. In de middag spelen we bingo met oerrr prijzen 
Donderdag 20 juli: Vandaag gaan we een echte pijl en boog knutselen. In de middag maken we onze 
eigen dino voeten en maken we dino sporen. Ook bakken we lekkere dino fossielen koekjes. 
Vrijdag 21 juli: Vandaag gaan we een dagje naar het bos. 
 
Week 2 Terug naar de Griekse en Romeinse tijd 
 
Maandag 24 juli: vandaag gaan we een mooi mozaïek kunstwerk maken. Maar eerst gaan we in de 
ochtend lekkere ijsjes maken die we in de middag op kunnen eten. Voor de lunch maken we een 
lekkere pasta salade. 
Dinsdag 25 juli: Trekken jullie vandaag je sportkleren aan, want vandaag hebben we een echte 
romeinse sportdag. Na afloop maken we een Astix en Obelix toverdrank (smooties) 
Woensdag 26 juli: we gaan op pad, speuren naar Astrix en Obelix. In de middag gaan we onze eigen 
pot of kruik kleien. 
Donderdag 27 juli: we gaan een dagje naar de leuke linde om lekker te spelen.  
Vrijdag 28 juli: vandaag gaan we een Astrix helm knutselen en maken we lekkere pizza voor de lunch. 
 
Week 3 belevenissen in de middeleeuwen 
 
Maandag 31 juli: Vanochtend gaan we knutselen, er kan gekozen worden uit een stokpaard, katapult 
of zwaard met schild. In de middag bakken we ridder en prinsessen cakejes. 
Dinsdag 1 augustus: vandaag brengen we een bezoek aan een echt kasteel en onderzoeken we hoe 
de mensen in de middeleeuwen leefden.  
Woensdag 2 augustus: vandaag gaan we naar de kinderboerderij en in de middag knutselen we onze 
eigen prinsessen hoofdband en ridder helm. 
Donderdag 3 augustus: vandaag ontwerpen en maken we onze eigen middeleeuwse vlag en spelen 
we het spel vlaggenroof. In de middag gaan we zandkastelen bouwen, wie maakt het mooiste 
zandkasteel? 
Vrijdag 4 augustus: vandaag bakken we kasteel koekjes en gaan we een katapult knutselen. Later 
gaan we kijken of hij echt werkt en gaan we op blikjes schieten met de katapult. 
 
Week 4 De gouden eeuw, Hollandse glorie 
 
Maandag 7 augustus: Vandaag brengen we een bezoek aan de molen in Elden. In de middag 
schilderen we delft blauwe schilderijen 
Dinsdag 8 augustus: vandaag moet onze neus werken, we gaan op specerijen speurtocht. Ook gaan 
we bootjes knutselen en wie weet kunnen we ze ook echt laten varen. 
Woensdag 9 augustus:  vandaag gaan we een windmolen knutselen en maken we lekkere poffertjes 
voor de lunch.  
Donderdag 10 augustus: oud Hollandse spellen dag. Van spijkerpoepen tot koekhappen. Vanmiddag 
hebben we een Hollandse high tea, we maken koekjes, wentelteefjes en Hollandse sandwiches  



Vrijdag 11 augustus: Vandaag gaan we naar het watermuseum 
 
Week 5 Het hier en nu 
 
Maandag 14 augustus: Vanochtend gaan we lekker zweten, we gaan bootcampen en na een gezonde 
lunch hebben we een spellenmiddag, nemen jullie je favoriete spelletje mee? 
Dinsdag 15 Augustus: vandaag gaan we naar kronenburg om foto’s te maken van dingen die echt van 
nu zijn. We laten ze meteen afdrukken en maken er in de middag een mooie presentatie van. Als 
lunch eten we wraps die we zelf mogen maken. 
Woensdag 16 augustus: vanochtend hebben we een verrassingsuitje. En in de middag gaan we iets 
lekkers maken. 
Donderdag 17 augustus: Op naar de boerderij van Lotte. We gaan lekker paardrijden en we doen het 
dierengeluiden spel in het bos. Doen jullie oude kleren aan die lekker vies mogen worden? 
Vrijdag 18 augustus: vandaag lopen we een bingo speurtocht, wie heeft als eerste zijn kaart vol. We 
picknicken lekker in het park. Vanmiddag gaan we lekker film kijken. 
 
Week 6 De toekomst 
 
Maandag 21 augustus: vandaag krijgen we een mad science workshop en gaan we hele coole 
proefjes doen. 
Dinsdag 22 augustus: We gaan vandaag een tijdcapsule maken. Samen bedenken wat er allemaal in 
moet en hem daarna ergens begraven voor de mensen in de toekomst. In de middag maken we een 
brief of tekening voor onszelf over minstens 10 jaar. Ook gaan we future koekjes bakken. 
Woensdag 23 augustus: vandaag gaan we naar de bioscoop 
Donderdag 24 augustus: vandaag laten we lekkere onze fantasie gaan, we gaan marsmannetjes 
maken van klei. Ook knutselen we vliegende schotels. In de middag bedenken we wat we in de 
toekomst allemaal zouden eten en gaan we toekomst drankjes maken (smoothies). 
Vrijdag 25 augustus: vandaag gaan we een robot knutselen, en maken we lekkere fruit raketten om 
op te eten.  


