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Maandag              

Vandaag gaan wij naar de ontdekhoek in Rotterdam! Daar kunnen de 

kinderen  experimenterend leren en vooral natuurlijk plezier beleven! 

Let op: hiervoor moet u uw kind wel inschrijven.  In de middag eten we 

lekkere tosti's. De kinderen die op Het Mirakel blijven kunnen doosjes 

versieren met servetten design en deze gevuld (met iets lekkers) naar 

huis nemen.  

Dinsdag 

De creatieve kinderen kunnen vandaag schitterende vazen met 

schelpen, kralen en andere glitters versieren. Wie culinair aan de slag 

wil, kan helpen om de high tea voor te bereiden, waar wij de dag mee 

af willen sluiten. Als lunch staan knapperige “broodjes gezond” 

gepland. Om in beweging te blijven gaan wij als het weer toelaat 

buiten spelen en anders naar de gymzaal. 

 

Woensdag   

Vandaag is het ‘schminkdag’! De kinderen kunnen 

kiezen, wat zij willen worden…en dan bijvoorbeeld als 

tijger of prinses naar de natuurspeeltuin aan de 

Harreweg! In de middag eten wij lekkere zachte 

broodjes met ei. Bij heel slecht weer maken wij dino’s 

met ‘ballonnen buiken’ en doen we Hollandse 

spelletjes in de gymzaal. 

 Donderdag  

Dance dance dance! Vandaag beginnen de kinderen met een 

potje dansen. Dus neem je leuke stoere 

danskleding mee, want we gaan los! De 

kinderen beginnen eerst met een 

opwarmingsdans en daarna gaan de 

jongens en meisjes een aantal 

dansactiviteiten doen. Spannend hoor! 

Voor de kinderen die niet willen dansen, staan er in de hoeken leuke 

activiteiten waar de kinderen lekker kunnen spelen en ontdekken. In 

de middag eten de kinderen een overheerlijke hotdog. Nadat we hebben gesmuld gaan de 

kinderen een rondje varen in Schiedam met de fluisterboot. 

Vrijdag                   

We gaan vandaag samen met de kinderen lekker naar buiten om met graffiti t-shirts te 

versieren. Wij zullen zorgen dat er voor ieder kind een t-shirt is. Kinderen leren werken met de 

spuitbussen onder begeleiding van de medewerkers. In de 

middag zullen we een Mexicaanse tosti (quesadilla) eten. Dan is 

het tijd om lekkere zelfgemaakte popcorn te maken en gaan we 

met z’n allen film kijken. 

 



Maandag  

 Vandaag gaan we op avontuur in de natuurspeeltuin 

''De Speeldernis'' in Rotterdam. Hier kunnen en mogen 

de kinderen vies worden! Het is een avontuurlijk terrein 

waar kinderen kunnen spelen, in en met de natuur. Er 

zijn bomen, bosjes, takken, water en zand om van alles 

mee te doen. Graag reservekleding en schoenen 

meenemen!                   

 

Dinsdag                                                                                             

In de ochtend hebben wij een grote kapla wedstrijd! Bij deze 

bouwwedstrijd gaat het om samenwerken en plezier hebben. De 

jury zal de bouwwerken beoordelen 

op originaliteit, samenwerking enz. In 

de middag is er een beautymiddag. 

Met je vrienden en/of vriendinnen naar een zelfgemaakte 

beautysalon! Voorafgaand aan de beautymiddag maken we 

collages uit modetijdschriften. Ook worden er verschillende 

spelletjes aangeboden in de gymzaal of buiten voor de kinderen 

die hier niet aan mee willen doen.                              

Woensdag 

Wij gaan klimmen, klauteren en springen bij het 

indoorpretpark in Maassluis! Dit is een indoorspeeltuin en 

trampolinepark in 1! De 

indoorspeeltuin bestaat uit 

glijbanen, een kabelbaan, 

luchtkussen enz.   

                    

  

 

Donderdag 

Vandaag hebben wij een sportdag! We beginnen de 

dag met ochtendgymnastiek. Hierna gaan wij gezonde 

smoothies maken die wij bij de lunch of in de middag 

kunnen nuttigen. In de middag gaan we verder met 

sporten in de gymzaal of buiten.                                                                                                                                                                                                                                     

 

Vrijdag                                                

Deze dag staat in het teken van Mad Science! We gaan vandaag verschillende proefjes 

doen. Tussendoor gaan we lekker naar buiten, en bij slecht weer kunnen 

we naar de gymzaal. De dag sluiten we gezellig af met een film kijken in 

de filmhoek.  

   


