
 

 
 
 
 
 

 

Algemene informatie 

Dit is het programma van de middenbouw (groep 3 + 4) voor de zomervakantie, met elke week een 

ander thema. We hebben verschillende activiteiten en uitstapjes georganiseerd en hopen dat het 

weer een beetje mee zit. Hopen jullie met ons mee? 

Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in! 

Op de dagen dat er een uitstapje gepland staat willen wij u vragen om uw kind vóór 09:00 uur te 

brengen. 

Vergeet niet elke dag een tas met extra (zwem)kleding aan uw kind mee te geven en te bekijken wat 

u uw kind aan doet. Bij mooi weer zullen wij ook zeker met water gaan spelen! 

Wij vragen u om (via Kindplanner en via whatsapp) op tijd aan ons door te geven wanneer uw kind 

niet aanwezig zal zijn, Geeft u niets door.. dan gaan wij ervan uit dat uw kind aanwezig is.  

Tijdens de uitstapjes zijn wij te bereiken via de telefoon 06-42886367 groep 3/4. Wij doen er alles 

aan om de uitstapjes door te laten gaan. Als dit door omstandigheden helaas niet mogelijk is, zal er 

naar een passend alternatief worden gezocht.  

Hopelijk zien wij jullie allemaal in de vakantie! 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Op avontuur op een onbewoond eiland 

Maandag 11 juli 
Op een onbewoond eiland moet je wel een goede speurneus 
hebben, wij gaan op zoek naar stenen die wij mooie gaan 
versieren. In de middag gaan wij ons actief inzetten en gaan wij 
verschillende Robinson spellen houden. 

Dinsdag 12 juli 
Lieve kinderen, De juffen hebben een probleem…. Wij zijn de 
schatkaart kwijt!. Kunnen jullie ons helpen om er één te maken? 
Wij zijn benieuwd of wij vandaag de schat gaan vinden.  

Woensdag 13 juli 
We gaan met verschillende soorten eetbare materialen onze eigen eiland maken. Van al dat bouwen 
hebben jullie vast trek gekregen, jullie mogen hem lekker opsmullen. Daarna gebruiken we onze 
schatkaart om de route te vinden naar het speeleiland. 

Donderdag 14 juli 
Dagen rondlopen op een onbewoond eiland, kan best vermoeiend zijn. Wij zijn daarom erg benieuwd 
hoe jullie de bootcamp gaan volhouden die wij krijgen. Hierbij is het namelijk belangrijk om samen te 
werken. 

Vrijdag 15 juli 
Wij gaan met de busjes naar het Prinsenbos om daar te overleven in 
de bossen. Van hutten bouwen tot eten maken je leert het allemaal 
vandaag!  

Meenemen: rugzak, bidon, lege broodtrommel, graag droge kleding 
en makkelijk zittende schoenen 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Op avontuur op de camping 

Maandag 18 juli 
Op de camping zie je altijd verschillende soorten speeltuinen. Vandaag gaan wij speeltuin Weena 

bezoeken in Rotterdam. 

Dinsdag 19 juli 
Dit hoort echt bij het campingleven: Barbecueën! Wij gaan dat 
vandaag ook doen op camping Achterplein. Help jij mee met de 
satéstokjes rijgen en stokbrood snijden?  

Woensdag 20 juli 
Op de camping kan je slapen in een caravan, een huisje, een 
camper maar ook in een tent. Wij gaan een tent dan ook met 
elkaar maken, door zowel te bouwen 

als te knutselen. 

Donderdag 21 juli  
Op de camping worden vaak verschillende soorten sporten beoefend, 
zoals badminton of jeu de boules. Heb jij dit ook weleens gedaan op de 
camping? We gaan vandaag deze sporten met jullie doen. 

Vrijdag 22 juli 
Hallo lieve kinderen, papa’s en mama’s, 

Wij zijn van het animatie team camping achterplein! 

Hieronder staat het dagprogramma:  
10:00 ochtendgymnastiek met Mvr Snurk  
12:00 koken met Mvr Oven  
14:00 Knutselen met Mvr Lijmstift en Mvr Schaar  
16:00 Kinderdisco met Mvr Discoball 

Wij zien jullie graag in kantine Ambacht. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Op avontuur in de Prehistorie 

Maandag 25 juli 
Weten jullie hoe de mensen vroeger aten? De juffen zijn op 
onderzoek gegaan en gaan dat ’s middags aan jullie laten zien. 

Dinsdag 26 juli 
Vroeger bestonden busjes nog niet, maar nu gelukkig wel. 
Daarom stappen wij in en gaan wij naar het natuurhistorie 
museum in Rotterdam. Hier gaan wij leren hoe de mensen in 
die tijd leefde en gaan wij het vergelijken met hoe wij het nu 
doen.  

Meenemen: rugzak, bidon, lege broodtrommel en graag droge 
kleding. 

Woensdag 27 juli 
De mensen zaten in de prehistorie nooit lang op één plek. Ze 
trokken dan ook vaak van plaats naar plaats dwars door de 
bossen en rivieren. Vandaag gaan wij kijken hoe goed jullie 
daar in zijn. 

Donderdag 28 juli 
Met onze handen en kwasten in het zand, gaan wij vandaag op 
zoek naar botten van vroeger. Ook gaan wij zelf een skelet knutselen van een Dinosaurus. 

Vrijdag 29 juli 
Vroeger hadden ze nog geen keuken zoals jullie dat thuis hebben. De keuken was buiten in de 
openlucht en bestond uit takken en keien. Wij gaan dit vandaag nadoen door marshmallows 
roosteren 
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Op avontuur rond de wereld 

Maandag 1 augustus 

Er wonen allerlei verschillende mensen op de wereld, niemand is 

hetzelfde. Daarom mag je op jouw manier de wereldbol knutselen.  

 

Dinsdag 2 augustus 

Jullie krijgen vandaag dansles van een dansjuffrouw. Ze leert ons 

o.a. allemaal een dansje op het liedje: ‘Hallo wereld’ van kinderen voor kinderen. 

Woensdag 3 augustus 

Er is niets leuker dan de wereld op een spelende manier te 

verkennen. Hoe goed kan jij klimmen of zoek jij toch liever de 

verkoeling op onder een paddenstoel? Het is vandaag allemaal 

mogelijk in Speeltuin Levenslust in Rotterdam. Meenemen: 

rugzak, bidon, lege broodtrommel en graag droge kleding 

Donderdag 4 augustus 

Een wereldreis beleven door middel van allerlei gerechten te proeven van over de 

hele wereld. Dit gaan we doen in de vorm van een high tea. Wat is jouw 

lievelingsgerecht en uit welk land komt dat?  

Vrijdag 5 augustus 

Ieder land heeft zijn eigen naam, die van ons is Nederland. Jullie mogen vandaag 

jullie fantasie gebruiken en jullie eigen land verzinnen en daarbij een vlag maken. 

Ons lijkt het leuk om de dag af te sluiten met een spelletjesmiddag, je mag ook van thuis een eigen 

bordspelletje meenemen.  



 

 

 

 

 

 

Op avontuur in de Jungle 

Maandag 8 augustus 

Als je voor één dag een dier uit de jungle mag zijn, welk dier zou jij dan 

kiezen? Vandaag komt er iemand jullie omtoveren in jullie favoriete 

jungle dier. We sluiten de dag af met een jungle bingo.   

Dinsdag 9 augustus 

In de jungle kan het heel warm zijn maar ook heel hard regenen! Deze 

dag staan er verschillende soorten waterspelletjes voor jullie klaar. Je mag voor deze keer je eigen 

waterpistool meenemen (graag wel voorzien van je naam). 

Woensdag 10 augustus 

Welke dieren leven er allemaal in de jungle? Kies de leukste of 

grappigste uit en we knutselen. 

Donderdag 11 augustus  

We slingeren de busjes in via de lianen. Die ons brengen naar 

speeltuin Avonturis in Maassluis.   

Meenemen: rugzak, bidon, lege broodtrommel en graag droge 

kleding 

Vrijdag 12 augustus 

Helpen jullie ons mee, we gaan verschillende soorten jungle-hapjes maken van diverse soorten fruit, 

groentes en hartige snacks. Daarna slingeren wij naar het speeleiland om daar lekker te gaan 

klimmen. 

 



 

 

 

 

 

 

Op avontuur in de onderwaterwereld 

Maandag 15 augustus 

Jullie gaan vandaag jullie eigen onderwaterwereld knutselen in jullie eigen 

gemaakte aquarium. Welke vissen of zeemonsters zwemmen in jouw 

onderwaterwereld? 

Dinsdag 16 augustus 

In de onderwaterwereld leven ook hele gevaarlijke dieren zoals de haai. Je mag zelf kiezen ga je met 

de haai op de foto of met de zeemeermin. 

Woensdag 17 augustus 

Het wordt een stekelige middag, want jullie gaan kennismaken met de kogelvis. We duiken daarna 

verschillende speeltuinen in. 

Donderdag 18 augustus  

Om onder water te kunnen ademen heb je een duikbril en duikflessen 

nodig. Wij gaan deze knutselen want wij hebben deze nodig in het 

Visserijmuseum.  

Meenemen: 2 lege flessen, een rugzak en een bidon. 

Vrijdag 19 augustus 

Heb jij weleens op een skelter gereden, geklommen in een grote speeltuin of in een treintje gereden 

over het hele park. Vandaag gaan wij dat doen in Plaswijckpark.  

Meenemen: rugzak, bidon, lege broodtrommel, graag droge kleding  

en makkelijk zittende schoenen. 


