
      sportveld bij Berenpels 

 

Vr: Hollandse spelletjes in een  

 
 

   

     

23 – 27 juli 

Zomerkriebels 

Ma: Graffiti workshop door Reino 

 
       en kamperen 

Di: speeltuin en blik op zomer  

     met zonnebril en zandsculturen 

Woe: poolparty met veel water en je  

       eigen ansichtkaart maken 

Do ik ga op reis: Vossentocht van  

       Natuurmonumenten 

 
maak je paspoort met stempel 

Vr: spelletjes circuit en bezoek aan  

     de kinderboerderij 

  

 

 

 

 

 

30 juli – 3 augustus 

De wereld rond 

Ma: spot de Afrika big Five op de 

     savanne+wilde beesten schmink 

     Kleine Prins naar Bibliotheek 

Di: golfclinic boven 6 jaar 

     Jelly Jam dance onder 6 jaar    

 
     tropisch lunch en limbo dans 

     maak een Hawaii rokje 

Woe: Italiaanse tekening inlijsten  

       pizza bakken 

Do: Chinees hoedjes en waaier 

      dansen op z’n Chinees 

      Steven’s wereldcircuit op  

      sportveld bij Berenpels 

 
Vr: Hollands voetbal  

     spelletjes in bejaardenhuis 

 

6 – 10 augustus 

Dino’s en Fossielen 

Ma:  dinospeurtocht, schmink en 

        vulkaan laten uitbarsten 

Di: levend dino stratego,  

     maak dinohoed en fossiel afdruk  

Woe: bezoek museum Hofland 

 
Do: dinobotten zoeken en 

       uit ijs dino’s hakken 

Vr:  skelet maken en dino koekjes 

     bakken      

     ijsje van Dolomiti 

 
 

 

 

13 – 17 augustus 

Beroepen  

ma: Boer 

      werken op de kinderboerderij 

 

Di: Boswachter 

     naar Natuurmonumenten 

     verrekijker maken 

Woe: Kok 

        koksmutsen maken 

        samen lunch maken en  

        appeltaart bakken 

Do: Piloot 

      vliegtuigspotten in Hilversum 

 

Vr: Sporter 

     verschillende sporten op het 

     veld van Berenpels 

 

20 – 24 augustus 

Kunst en Kultuur  

Ma: marmeren met juf Iris 

      Sneeuwkoningin naar de 

         bibliotheek 

Di: iedereen gaat dansen met 

 

     kies je kunstenaar  

Woe: bezoek Singer Museum 

 

Do: toneelles van Karakterz 

     17.00 uitvoering in de zaal 

 

Vr: knapzak maken en buiten  

     samen natuurkunst maken  

27 – 31 augustus 

Bijna weer naar school  

Ma: Tennisvereniging  Naarden 

  

      tennisclinic 

      maak je tennisdiploma 

 Di: voorlezen met spel en creatie 

      maak je eigen boekje  

Woe: speeltuin 

Do:  in atelier herinneringspotje 

     maken, neem een foto mee! 

 

     

Vr: waterfestijn 

      gooien, glijden, spatten 
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