Editie week 4: 31 juli t/m 4 aug 2017
Week 4 zat boordevol leuke activiteiten. Zo konden de kinderen hun creatieve talenten loslaten op het maken van
schilderijen, een kunstwerk met strijkkralen of het maken van eigen krijtborden. Of ze konden lekker sportief
gaan zwemmen, longboarden of basketballen. Er waren ook weer een hoop leuke uitjes zoals De Efteling, naar
BSO de Volkstuin of naar het strand. Het is weer teveel om allemaal op te noemen. De SummerKids redactie heeft
weer een aantal reacties van deelnemers verzameld.

“Longboarden was echt heel leuk. Ondanks
de harde wind gingen we niet extra hard.”
Ties, 10 jr

“Het natuurpark was heel leuk, want daar
hadden ze een gave kabelbaan, die ging heel
hard!” Fleur, 10 jr

“Strijkkralen doen was echt heel leuk, want dan
kan je iets maken en mee naar huis nemen. En
elektrische apparaten uit elkaar halen was ook
heel leuk, want die mochten we slopen.” Derio,
6 jr

“Ik heb longboarden gedaan, geschilderd en
dingen uit elkaar gehaald en nog meer leuke
dingen, maar die weet ik niet meer.” Cas, 8 jr

“Het is echt heel leuk hier. Je kan veel kiezen en er is pauze. Elke dag kan je bouwen en
elke vrijdag zijn er pannenkoeken.” Huseyin, 10 jr

Op www.facebook.com/KomKidsAvonturen/ staan nog veel meer leuke foto’s.

KidsBouwdorp
Het terrein van KidsBouwdorp is dit jaar ook op Sportpark Willem-Alexander en dus lekker dichtbij
voor de SummerKids deelnemers. Het thema is ‘Koninklijk’. Ook deze week gingen de kinderen
weer hard aan de slag om mooie kastelen en paleizen te bouwen.

Alle kinderen van 7 tot 13 jaar kunnen komen bouwen tijdens KidsBouwdorp. Elke vrijdag wordt er een
prijs uitgereikt voor de drie mooiste bouwwerken. Ook deze week hadden we weer een mooi paleis wat
in de prijzen viel.

Alle foto’s van SummerKids worden geplaatst in het speciale online fotoalbum. De link
naar dit fotoalbum staat in de SummerKids nieuwsbrief met praktische informatie.

