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Een onvergetelijke zomer 

Yes! De zomervakantie komt er weer aan, tijd voor: SummerKids, het BSO zomervakantie 
programma van KomKids. Zes weken lang hebben we leuke, uitdagende en afwisselende 
workshops en veel uitjes! We gaan avontuurlijke spelletjes en proefjes uitvoeren en we 
spelen veel buiten, want dat is in de zomer natuurlijk het allerleukste. Samen maken we 
er een onvergetelijke zomer van! 

Tijdens de kortere vakanties stellen de locaties zelf een vakantieprogramma samen en 
vinden de activiteiten plaats op en rond het kindcentrum. In de zomervakantie  
pakken we dit anders aan en komen alle kinderen samen op één centrale locatie. Een 
groot aantal activiteiten zullen hier plaatsvinden en voor andere activiteiten is dit een 
start- en eindpunt.

De locatie
‘s Ochtends verwachten we jullie allemaal tussen 7.30 uur en 9.15 uur op het zeer unieke 
en hypermoderne Sportpark Willem-Alexander op het A4-tunneldak tussen Schiedam en 
Vlaardingen. Alle workshops en uitstapjes starten en eindigen hier. We hebben bijna het 
hele sportpark met alle faciliteiten tot onze beschikking, wat extra veel mogelijkheden 
biedt. 

Hoe ziet het programma eruit?
Dat bepalen jullie gedeeltelijk zelf. Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar kiezen (net als 
vorig jaar) vooraf, tijdens de inschrijving voor SummerKids, per dag één of twee  
workshops of één uitstapje uit. Dit doen we bewust vooraf zodat jullie weten wat er gaat 
gebeuren. Kinderen in deze leeftijd hebben behoefte aan regelmaat en structuur.  
Hierdoor is het fijn dat ze vooraf weten wat ze gaan doen. 

Bij de 8 t/m 12-jarigen pakken we het iets anders aan. Op deze leeftijd wil je graag  
behandeld worden als jong volwassenen en zelf kunnen kiezen en die mogelijkheid  
bieden we jullie dan ook. Daarbij kunnen wij ons voorstellen dat je nu nog geen idee 
hebt of je in juli wel zin hebt om deel te nemen aan een escape room of SummerKids 
lab, daarom mogen jullie op de dag zelf kiezen welke workshop je gaat volgen. Wil je niet 
wachten tot het zover is en weet je zeker dat je wilt deelnemen aan die specifieke  
workshop of dat uitstapje, geef je keuze dan direct door bij je inschrijving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit welke activiteiten kunnen we kiezen?
In dit programmaboekje staan per week alle workshops en uitstapjes van SummerKids  
beschreven. Per dag zijn er zes workshops waar jullie uit kunnen kiezen. De thema’s van 
de workshops zijn: bouwen, techniek, sport en spel, creatief, natuur en een mix. 
 

De meeste workshops duren een halve dag waardoor het mogelijk is om per dag twee 
verschillende workshops te kiezen, één in de ochtend en één in de middag. Dat geldt niet 
voor de workshops en uitjes waar een       bij staat, deze duren de hele dag en zijn niet te 
combineren met een andere workshop of uitstapje. 
 

Inschrijven en inschrijfdatum 
Het inschrijven voor SummerKids gaat via FlexWeb - de digitale KomKids omgeving.  
Hier kunnen jullie per dag, één of twee workshops of één uitstapje van jullie voorkeur  
aanvinken. De 8+ ‘ers kunnen hier ook aangeven dat ze op de dag zelf een workshop of 
uitstapje uitkiezen. Om alles tot in de puntjes te kunnen voorbereiden ontvangen wij 
graag jullie aanmelding voor maandag 18 juni 2018. 
 

Meer informatie 
Op www.komkids.nl/vakantieopvang staat naast deze informatie nog aanvullende info 
over o.a. de vakantiebuslijn, veelgestelde vragen en alle nieuwtjes over SummerKids.  
 

Legenda 
In het programma staan een aantal symbolen en voorwaarden, hieronder leggen we uit 
wat ze betekenen:  
 

      = deze workshop of dit uitstapje duurt de hele dag. 
 

v.a. 6 jaar = je mag aan deze workshop meedoen als je 6 jaar of ouder bent. 
 

v.a. 7 jaar = je mag aan deze workshop meedoen als je 7 jaar of ouder bent. 
 

v.a 8 jaar = je mag aan deze workshop meedoen als je 8 jaar of ouder bent. 
 

zwemdiploma a & B = je mag aan deze workshop meedoen als je zwemdiploma A + B 
hebt. 
 

+€ 20,- = extra eigen bijdrage. Over dit bedrag kan geen Kinderopvangtoeslag worden 
aangevraagd. 



Maandag: SummerKids lab 
We gaan vreemde verschijnselen onderzoeken. 
 

Dinsdag: rietjes kunst 
Creativiteit, inzicht en samenwerken staan centraal. Met rietjes kun je  
fantastische vormen maken. 
 

Woensdag: SummerKids lab  
Maak je eigen haargel en zorg voor een betoverend mooie look!
 

Donderdag: taekwondo 
Taekwondo is een zelfverdedigingssport. Tijdens deze workshop werk je aan je 
weerbaarheid, zelfvertrouwen en conditie. 
 

Vrijdag: SummerKids lab 
Duik het lab in om je eigen parfum, haargel of superslijm te maken. 

WEEK 1 - deel 1 
16 t/m 20 juli 2018

Kamp 
Voor welk  
avontuur kies jij?

Maandag: SummerKids-theater 
We gaan vandaag een poppenkastvoorstelling geven.  
We beginnen met het bedenken van een verhaal, bepalen wie welke  
rol heeft, zorgen ervoor dat de toneelspelers er top uit zien en oefenen we met  
verschillende stemmetjes.  
 
Dinsdag: zeepketting maken 
Hoe maak je van een blok zeep een vrolijk en heerlijk ruikende ketting? Deze speciale  
ketting hang je niet om je nek, maar bijvoorbeeld wel op je kamer. 
 
Woensdag: kussen maken 
Na vandaag kun je lekker chillen met een zelf ontworpen en gemaakt kussen. 
 
Donderdag: vang je dromen 
Een dromenvanger houdt de spannende dromen tegen en laat de fijne dromen door gaan. 
Of het echt helpt kun je zelf ervaren als je er vandaag één hebt gemaakt. 
 
Vrijdag: SummerKids lab 
Door te experimenteren met verschillende materialen gaan we onderzoeken welke  
zelfgemaakte stuiterbal het hoogst kan stuiteren.

8 t/m 12 jaar

Creatief 
De ware kunstenaar komt  

in je boven

Bouwen 
Timmer, zaag en bouw mee! Maandag t/m vrijdag  bouwen, timmeren,  verven en versieren  in het Kidsbouwdorp

Techniek 
Zo doe je dat!

Vind je  
heel veel  

verschillende  
activiteiten leuk?  

Ga dan mee op kamp! We  
slaan onze tenten op het  

sportpark op dus kun je van  
‘s morgensvroeg tot ‘s avonds laat leuke  
dingen doen! Je kunt dit jaar kiezen of je  

één nachtje blijft slapen van dinsdag op woensdag  
of dat je langer blijft van dinsdag t/m vrijdag.

v.a. 6 jaar 
+ € 20,- bij 2 dagen 
+ € 40,- bij 4 dagen 
 



Maandag: uitstapje BSO De Volkstuin 
We gaan speuren door de natuur. Ontdek meer over het leven van de kleine 
en groene bewoners in en rondom De Volkstuin. 
 
Dinsdag: uitstapje BSO De Volkstuin  
Ontwerp, maak en versier je eigen bloempot, zodat we er een mooi plantje 
voor kunnen uit gaan zoeken. 
 
Woensdag: uitstapje kinderboerderij 
Tijdens ons bezoek aan de kinderboerderij maken we kennis met  
verschillende boederijdieren. Welke vind jij het leukst? 
 
Donderdag: beleefpad 
We gaan een bijzonder stukje natuur bezoeken en nemen verrekijkers  
en insectenpotjes mee. Wat zie en hoor je allemaal? 
 
Vrijdag: uitstapje Hoeve Bouwlust 
We gaan op safari in Maasland! Welke dieren spot jij? En durf jij de  
uitdaging aan te gaan om op je blote voeten de weg door het maisdoolhof 
te vinden?

Mix 
Van alles  
wat 

Sport  
en bewegen 
Dansen, rennen en springen!

WEEK 1 - deel 2 
16 t/m 20 juli 2018

Maandag: uitstapje Duinrell 
Dit gaat een spetterend dagje uit worden! 

 
Dinsdag: dierendag 

We krijgen bezoek van hele speciale dieren. Blijf jij bij het zien van  
een enorme hagedis of slang net zo ‘cool’ als zij? 

 
Woensdag: bakken 

Wie wordt de Meesterbakker van KomKids? We gaan zelf koekjes  
bakken. Vanaf het doorlezen van het recept tot afwegen van  

ingredienten, mengen, kneden, mixen tot bakken en decoreren. 
 

Donderdag: uitstapje BSO De Volkstuin 
Het aansteken en brandend houden van een kampvuur kan best lastig zijn, 

we gaan onderzoeken hoe we dit het beste kunnen doen. Eerst hout  
sprokkelen en met elkaar over de veiligheid hebben. Als het kampvuur  

aan is en aanblijft gaan we brood bakken.  
 

Vrijdag: escape room 
Jullie worden opgesloten in een ruimte. Welk team weet als eerste alle  

puzzels op te lossen, zodat de deur weer open gaat?

Natuur 
Slecht weer  
bestaat niet

Maandag: softbal 
Softbal lijkt veel op honkbal maar is  

net iets anders. Zo is het aangooien bij softbal  
onderhands, is het veld kleiner en de bal iets groter.  

We gaan oefenen met gooien, vangen en slaan.  
 

Dinsdag: voetbal 
Er wordt een training gegeven, inclusief verschillende leuke  

oefeningen en spellen. We eindigen met partijtjes in toernooivorm. 
 

Woensdag: longboarden 
Longboarden is eigenlijk surfen, maar dan op straat. Nog nooit 

gedaan? Na deze les kun je meer dan je had durven dromen. Kun je 
het al, doe dan mee en leer nieuwe trucjes.  

 
Donderdag: streetdance 

Kun jij niet stil blijven staan als je muziek hoort? Dan is deze  
streetdance workshop echt iets voor jou!  

 
Vrijdag: lasergamen 

Ga samen de strijd aan in het donker! Ga de arena in,  
zoek dekking, raak je tegenstanders met de laser om  
punten voor je team te verzamelen en zorg ervoor  

dat jezelf niet geraakt worden.

v.a. 8 jr

+€ 12,50-

PARIS

I   IRELAND



Creatief 
De ware kunstenaar komt in  

je  boven

WEEK 2  - deel 1
23 t/m 27 juli 2018

Maandag: sleutelhangers maken 
Super handig voor aan je (fiets)sleutel en erg leuk  
voor aan je rugzak.  
 

Dinsdag: schilderen 
Onder deskundige begeleiding gaan jullie een heus schilderij maken. 
 

Woensdag: strijkkralen 
We gaan van heel veel kleine kraaltjes een kunstwerk maken. Kies een patroon 
uit of bedenk er zelf één. 
 

Donderdag: handletteren 
Je ziet het steeds meer, handgeschreven quotes. Handletteren lijkt een  
beetje op kalligrafie, maar bij handletteren teken je de letters.  
 

Vrijdag: string art 
Maak een kunstwerk gemaakt met gespannen draad. Teken je naam of een 
andere afbeelding op hout, zet met spijkertjes de omlijning af en rijg  
met diverse kleuren wol.

8 t/m 12 jaar

Bouwen 
Timmer, zaag en bouw mee! Maandag t/m vrijdag  bouwen, timmeren,  verven en versieren  in het Kidsbouwdorp

Maandag: knikkerbaan bouwen 
Maak met je team een eigen knikkerbaan. Welk team bouwt de grootste, mooiste 
of de snelste baan? 

Dinsdag: kunst in een potje 
Laagje voor laagje maak je een zomers zandkunstwerk.  
 
Woensdag: Science Centre Delft 
In een zeer inspirerende omgeving van de wetenschap en technologie gaan we 
ontdekken, ontwerpen en bouwen. 
 
Donderdag: SummerKids lab 
Je kunt met een kwast schilderen, maar met welke voorwerpen en materialen kun 
je nog meer schilderen? 
 
Vrijdag: SummerKids lab
We gaan vreemde verschijnselen onderzoeken. 

Techniek 
Zo doe je dat!

v.a. 7 jaar

v.a. 8 jaar



Mix 
Van alles  
wat 

Natuur 
Slecht weer  
bestaat niet

Maandag: uitstapje Efteling 
Laat je betoveren door de magie van de Efteling! 

 
Dinsdag: op bezoek bij familie Brandjes 

We gaan op bezoek in het nagebouwde huis van de familie Brandjes! In de 
woonkamer, de keuken en de slaapkamers vind je allerlei dingen die brand 

kunnen veroorzaken. Weet jij hoe je brand in huis kunt voorkomen?
 

Woensdag: uitstapje naar Schiphol 
Op de grootste luchthaven van Nederland is zoveel te zien! Wij gaan  

vliegtuigen spotten en uitzoeken wat je op de luchthaven moet doen als  
je met het vliegtuig op reis gaat. 

 
Donderdag: op bezoek bij familie Brandjes 

We gaan op bezoek in het nagebouwde huis van de familie Brandjes! In de 
woonkamer, de keuken en de slaapkamers vind je allerlei dingen die brand 

kunnen veroorzaken. Weet jij hoe je brand in huis kunt voorkomen? 
 

Vrijdag: Uitstapje BSO De Volkstuin  
Ontwerp, maak en versier je eigen bloempot, zodat we er een mooi plantje 

voor kunnen uit gaan zoeken. 
 

Sport  
en bewegen 
Dansen, rennen en springen!

Maandag: teakwondo 
Taekwondo is een zelfverdedigingssport.  

Tijdens deze workshop werk je aan je  
weerbaarheid, zelfvertrouwen en conditie. 

 
Dinsdag: handbal 

Het leuke aan handbal is dat iedereen mee doet in het spel  
en door goed samen te spelen kan iedereen doelpunten  

scoren. 
 

Woensdag: freerunning 
Een spectaculaire sport waarbij je je zo snel mogelijk verplaatst 

over obstakels. Je lijkt wel een acrobaat! 
 

Donderdag: circuit 
In kleine groepjes leren we de kneepjes van boogschieten,  

kogelstoten, sprinten en speerwerpen. 
 

Vrijdag: breakdance 
Tijdens de workshop Breakdance maak je kennis met  
de basisbewegingen en technieken van Breakdance.  

Er wordt aandacht besteed aan moves als de  
sixstep, toprock en de backspin.

WEEK 2 - deel 2 
23 t/m 27 juli 2018

Maandag: uitstapje BSO De Volkstuin 
Met verschillende materialen gaan we een onderdak maken voor insecten en 
vogels. 
 
Dinsdag: uitstapje Hoeve Bouwlust 
We gaan op safari in Maasland! Welke dieren spot jij? En durf jij de uitdaging 
aan te gaan om op je blote voeten de weg door het maisdoolhof te vinden? 
 
Woensdag: uitstapje Speeldernis 
In deze natuurspeeltuin draait alles om water, zand, dieren en planten. Ga op 
ontdekkingstocht met je hart, je handen en je hoofd. Oh ja, vies worden mag, 
dus neem een extra setje kleding mee!
 
Donderdag: uitstapje BSO De Volkstuin  
In deze groene omgeving liggen de knutselmaterialen voor het oprapen. Maak 
je een mobiel, een poppetje of toch een schilderij? 
 
Vrijdag: strandjutteren 
We gaan naar het strand en zijn benieuwd welke ‘schatten’ we gaan vinden. 
Waar moet je eigenlijk op letten als je gaat jutten? En wat kun je maken van de 
gevonden ‘schatten’? 

+€ 28,-
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Maandag: taekwondo 
Taekwondo is een zelfverdedigingssport. Tijdens deze workshop werk je aan je 
weerbaarheid, zelfvertrouwen en conditie. 
 
Dinsdag: SummerKids lab 
We gaan vreemde verschijnselen onderzoeken. 
 
Woensdag: uitstapje BSO De Volkstuin 
Stel je voor: je bent gestrand op een onbewoond eiland. Dan is het handig  
dat je een vlot kunt bouwen! Dat gaan we leren. 
 
Donderdag: SummerKids lab 
Duik het lab in om je eigen parfum, haargel of superslijm te maken.  
 
Vrijdag: uitstapje BSO De Volkstuin 
Met verschillende materialen gaan we een onderdak maken voor insecten en 
vogels. 

Maandag: zeepketting maken 
Hoe maak je van een blok zeep een vrolijk en  
heerlijk ruikende ketting? Deze speciale ketting hang je niet  
om je nek, maar bijvoorbeed wel op je kamer. 
 
Dinsdag: SummerKids lab 
Vandaag gaan we zelf badzout maken zodat jullie thuis kunnen genieten van een heerlijk geu-
rend bad. Hebben jullie geen bad? Maak dan met verschillende kleuren badzout een mooi 
kunstwerk in een potje. 
 
Woensdag:  visagie 
De workshop voor iedereen die gek is op make-up. Maak kennis met verschillende make-up 
technieken en pas deze toe op je eigen gezicht. We gaan voor een complete look, je gaat ook 
je haar en nagels stylen. 
 
Donderdag: gips afdrukken 
Vereeuwig je hand, voet of misschien wel je oor in gips. Wanneer je dat niet ziet zitten zoek je 
gewoon een ander voorwerp om te vereeuwigen. Wat gaat het worden? 
 
Vrijdag: tas ontwerpen 
Een handige boodschappentas of grappige strandtas kun je zelf maken. Heb je thuis nog een 
oud t-shirt met een leuke opdruk liggen, neem deze mee dan gaan we er een tas van maken. 

WEEK 3  - deel 1
30 juli t/m 3 augustus 2018

Creatief 
De ware kunstenaar komt in  

je  boven

Techniek 
Zo doe je dat!

8 t/m 12 jaar

Bouwen 
Timmer, zaag en bouw mee! Maandag t/m vrijdag  bouwen, timmeren,  verven en versieren  in het Kidsbouwdorp

zwemdiploma a + B



Natuur 
Slecht weer  
bestaat niet

Mix 
Van alles  
wat 

Sport  
en bewegen 
Dansen, rennen en springen!

WEEK 3 - deel 2 
30 juli t/m 3 augustus 2018

Maandag: uitstapje trampoline springen 
Leef je uit op een trampoline en probeer allerlei trucjes; koprollen,  
radslagen, backflips enz. <Als het vandaag warmer is dan 29 graden  
moeten we helaas uitwijken naar een andere activiteit.> 
 
Dinsdag: bakken 
Wie wordt de meesterbakker van KomKids? We gaan zelf koekjes bakken.  
Vanaf het doorlezen van het recept tot afwegen van ingredienten,  
mengen, kneden, mixen tot bakken en decoreren. 
 
Woensdag: DJ workshop 
Wil je alles weten over draaien, apparatuur, ritme, beatmatching,  
platenkeuze, set-opbouw, creativiteit en effecten/trucs, dan is dit zeker  
iets voor jou. 
 
Donderdag: dierendag 
We krijgen bezoek van hele speciale dieren. Blijf jij bij het zien van een 
enorme hagedis of slang net zo ‘cool’ als zij? 
 
Vrijdag: uitstapje Madurodam 
Helden en hoogtepunten van Nederland. Ontdek waar een klein land  
groot in is. 

Maandag: hip hop 
Een workshop voor de stoere  

jongens en meiden. Je leert een aantal  
basis technieken en daarbij is er veel aandacht  

voor expressie, ritme en muzikaliteit. 
 

Dinsdag: voetbal 
Er wordt een training gegeven, inclusief verschillende leuke  

oefeningen en spellen. We eindigen met partijtjes in toernooivorm. 
 

Woensdag: kickboksen 
Door het beoefenen van een vechtsport krijg je o.a. een betere  

motoriek en een betere conditie. Tijdens deze clinic oefen je stoten 
niet op een persoon maar op een stootzak, waar je ook tegenaan kunt 

trappen.  
 

Donderdag: zwemmen 
Voor de kinderen met een zwemdiploma A & B, we gaan zwemmen! 
Naast zwemmen kun je je ook uitleven tijdens andere spetterende  

spellen. Vergeet je zwemkleding niet! 
 

Vrijdag: hockey 
In deze clinic leren we truckjes en spelen we verschillende  

behendigheidsspelletjes. Ontdek hoe handig jij bent  
met een hockeystick.

zwemdiploma a + B

+€ 5,-

Maandag: uitstapje BSO De Volkstuin 
Ontdek hoe cool het is om je eigen mini boot te bouwen en te testen. 
 
Dinsdag: uitstapje Plaswijck park 
In deze mega speeltuin kun je in drie verschillende ‘wijcken’  
spelen, dieren bezoeken en wandelen. 
 
Woensdag: uitstapje Future land 
Dichter bij een nieuw stuk Nederland en de modernste haven van 
Europa kun je niet komen. Ervaar zelf hoe het is als alles groot,  
groter of grootst is. 
 
Donderdag: uitstapje Diergaarde Blijdorp 
Maak in een dag een wereldreis en ontmoet veel bijzondere  
dieren! 
 
Vrijdag: vissen 
Vissen moet je leren. Vissen vangen is les één, maar wat moet je doen 
als je een vis gevangen hebt?

+€ 10,-

v.a. 6 jaar

+€ 10,-

v.a. 8 jaar

+€ 10,-

PARIS

I   IRELAND



Techniek 
Zo doe je dat!

Creatief 
De ware kunstenaar komt in  

je  boven

Maandag: servettentechniek 
Met servetten kun je zo veel meer doen dan alleen maar als tafeldecoratie te  
gebruiken en je mond af te vegen. Met een paar slimme handelingen kan de  
servettentechniek op allerlei materialen of voorwerpen worden toegepast. 
 
Dinsdag: SummerKids lab 
Duik het lab in om je eigen parfum, haargel of superslijm te maken.  
 
Woensdag: kunst in een potje 
Laagje voor laagje maak je een zomers zandkunstwerk.
 
Donderdag: knikkerbaan bouwen 
Maak met je team een eigen knikkerbaan. Welk team bouwt de grootste, mooiste of 
de snelste baan? 
 
Vrijdag: teakwondo 
Taekwondo is een zelfverdedigingssport. Tijdens deze workshop werk je aan je 
weerbaarheid, zelfvertrouwen en conditie. 

WEEK 4  - deel 1 
6 t/m 10 augustus 2018

Maandag: vang je dromen 
Een dromenvanger houdt de  
spannende dromen tegen en laat de fijne dromen  
door gaan. Of het echt helpt kun je zelf ervaren als je er vandaag  
één hebt gemaakt. 
 
Dinsdag: handletteren 
Je ziet het steeds meer, handgeschreven quotes. Handletteren lijkt een beetje op 
kalligrafie, maar bij handletteren teken je de letters.  
 
Woensdag: string art 
Maak een kunstwerk gemaakt met gespannen draad. Teken je naam of een andere 
afbeelding op hout, zet met spijkertjes de omlijning af en rijg met diverse kleuren 
wol. 
 
Donderdag: schilderen 
Onder deskundige begeleiding gaan jullie een heus schilderij maken. 
 
Vrijdag: kussen maken 
Na vandaag kun je lekker chillen met een zelf ontworpen en gemaakt kussen. 

v.a. 8 jaar

8 t/m 12 jaar

Bouwen 
Timmer, zaag en bouw mee! Maandag t/m vrijdag  bouwen, timmeren,  verven en versieren  in het Kidsbouwdorp



Mix 
Van alles  
wat 

Sport  
en bewegen 
Dansen, rennen en springen!

WEEK 4 - deel 2 
6 t/m 10 augustus 2018

Maandag: naar familie Brandjes 
We gaan op bezoek in het nagebouwde huis van de familie Brandjes! In de 
woonkamer, de keuken en de slaapkamers vind je allerlei dingen die brand 
kunnen veroorzaken. Weet jij hoe je brand in huis kunt voorkomen? 
 
Dinsdag: bakken 
Wie wordt de meesterbakker van KomKids? We gaan zelf koekjes bakken. 
Vanaf het doorlezen van het recept tot afwegen van ingredienten,  
mengen, kneden, mixen tot bakken en decoreren. 
 
Woensdag: dierendag 
We krijgen bezoek van hele speciale dieren. Blijf jij bij het zien van een 
enorme hagedis of slang net zo ‘cool’ als zij? 
 
Donderdag: uitstapje Duinrell 
Dit gaat een spetterend dagje uit worden! 
 
Vrijdag: uitstapje BSO De Volkstuin 
Het aansteken en brandend houden van een kampvuur kan best lastig zijn, 
we gaan onderzoeken hoe we dit het beste kunnen doen. Eerst hout  
sprokkelen en met elkaar over de veiligheid hebben. Als het kampvuur  
aan is en aanblijft gaan we brood bakken.  

Maandag: voetbal 
Er wordt een training gegeven,  

inclusief verschillende leuke oefeningen en  
spellen. We eindigen met partijtjes in  

toernooivorm. 
 

Dinsdag: longboarden 
Longboarden is eigenlijk surfen, maar dan op straat. Nog  
nooit gedaan? Na deze les kun je meer dan je had durven  

dromen. Kun je het al, doe dan mee en leer nieuwe trucjes.  

Woensdag: lasergamen 
Ga samen de strijd aan in het donker! Ga de arena in, zoek dekking,  

raak je tegenstanders met de laser om punten voor je  
team te verzamelen en zorg ervoor dat jezelf niet geraakt wordt. 

 
Donderdag: circuit 

In kleine groepjes leren we de kneepjes van boogschieten,  
kogelstoten, sprinten en speerwerpen. 

 
Vrijdag: breakdance 

Tijdens de workshop Breakdance maak je kennis met  
de basisbewegingen en technieken van Breakdance.  

Er wordt aandacht besteed aan moves als de  
sixstep, toprock en de backspin. 

 

+€ 12,50-

Maandag: uitstapje BSO De Volkstuin 
We gaan speuren door de natuur. Ontdek meer over het leven van de kleine 
en groene bewoners in en rondom De Volkstuin. 
 
Dinsdag: beleefpad 
We gaan een bijzonder stukje natuur bezoeken en nemen verrekijkers  
en insectenpotjes mee. Wat zie en hoor je allemaal? 
 
Woensdag: uitstapje Hoeve Bouwlust 
We gaan op safari in Maasland! Welke dieren spot jij? En durf jij de  
uitdaging aan te gaan om op je blote voeten de weg door het maisdoolhof 
te vinden? 
 
Donderdag: uitstapje BSO De Volkstuin  
Ontwerp, maak en versier je eigen bloempot, zodat we er een mooi plantje 
voor kunnen uit gaan zoeken. 
 
Vrijdag: uitstapje Speeldernis 
In deze natuurspeeltuin draait alles om water, zand, dieren en planten. Ga 
op ontdekkingstocht met je hart, je handen en je hoofd. Oh ja, vies worden 
mag, dus neem een extra setje kleding mee!

Natuur 
Slecht weer  
bestaat niet

PARIS

I   IRELAND



8 t/m 12 jaar

Bouwen 
Timmer, zaag en bouw mee! Maandag t/m vrijdag  bouwen, timmeren,  verven en versieren  in het Kidsbouwdorp

WEEK 5  - deel 1 
13 t/m 17 augustus 2018

Creatief 
De ware kunstenaar komt in  

je  boven
Maandag: strijkkralen 
We gaan van heel veel kleine kraaltjes een  
kunstwerk maken. Kies een patroon uit of bedenk er zelf één.
 
Dinsdag: schilderen 
Op het terrein gaan we zoeken naar aparte stenen. Waar lijkt de steen op? Wat voor 
een dier of figuur zou je ervan kunnen maken? Dan ga je met plakkaatverf de  
stenen verven en daarmee echt maken wat je bedacht had. 
 
Woensdag: SummerKids lab 
Door te experimenteren met verschillende materialen gaan we onderzoeken welke  
zelfgemaakte stuiterbal het hoogst kan stuiteren. 
 
Donderdag: knuffel maken 
Ontwerp en maak je eigen knuffel. Wat gaat het worden een monster, konijn, robot  
of misschien wel een mooie bloem? 
 
Vrijdag: sleutelhangers maken 
Super handig voor aan je (fiets)sleutel en erg leuk voor aan je rugzak. 

Techniek 
Zo doe je dat!

Maandag: grafitti 
Super stoer, maar best lastig; een kunstwerk maken met een spuitbus. 

Dinsdag: SummerKids lab 
Een stressbal maken is leuk en ontspannend om in te knijpen. Als je er veel in 
knijpt krijg je hele sterke spieren in je hand en arm!   
 
Woensdag: Science Centre Delft 
In een zeer inspirerende omgeving van de wetenschap en technologie gaan we 
ontdekken, ontwerpen en bouwen. 
 
Donderdag: rietjes kunst 
Creativiteit, inzicht en samenwerken staan centraal. Met rietjes kun je  
fantastische vormen maken. 
 
Vrijdag: SummerKids lab
Duik het lab in om je eigen parfum, haargel of superslijm te maken.  

v.a. 7 jaar



Maandag: uitstapje Speeldernis 
In deze natuurspeeltuin draait alles om water, zand, dieren en planten. Ga 
op ontdekkingstocht met je hart, je handen en je hoofd. Oh ja, vies worden 
mag, dus neem een extra setje kleding mee! 
  
Dinsdag: uitstapje BSO De Volkstuin 
Met verschillende materialen gaan we een onderdak maken voor insecten 
en vogels. 
 
Woensdag: uitstapje BSO De Volkstuin  
In deze groene omgeving liggen de knutselmaterialen voor het oprapen. 
Maak je een mobiel, een poppetje of toch een schilderij? 
 
Donderdag: strandjutteren 
We gaan naar het strand en zijn benieuwd welke ‘schatten’ we gaan vinden. 
Waar moet je eigenlijk op letten als je gaat jutten? En wat kun je maken van 
de gevonden ‘schatten’? 
 
Vrijdag: uitstapje kinderboerderij 
Tijdens ons bezoek aan de kinderboerderij maken we kennis met  
verschillende boederijdieren. Welke vind jij het leukst? 

Mix 
Van alles  
wat 

WEEK 5 - deel 2 
13 t/m 17 augustus 2018

Sport  
en bewegen 
Dansen, rennen en springen!

Maandag: softbal 
Softbal lijkt veel op honkbal maar is net  

iets anders. Zo is het aangooien bij softbal  
onderhands, is het veld kleiner en de bal iets groter.  

We gaan oefenen met gooien, vangen en slaan.  
 

Dinsdag: circuit 
In kleine groepjes leren we de kneepjes van boogschieten,  

kogelstoten, sprinten en speerwerpen. 
 

Woensdag: teakwondo 
Taekwondo is een zelfverdedigingssport. Tijdens deze workshop 

werk je aan je weerbaarheid, zelfvertrouwen en conditie. 
 

Donderdag: streetdance 
Kun jij niet stil blijven staan als je muziek hoort? Dan is deze 

streetdance workshop echt iets voor jou!  
 

Vrijdag: freerunning 
Een spectaculaire sport waarbij je je zo snel mogelijk  
verplaatst over obstakels. Je lijkt wel een acrobaat!

Maandag: escape room 
Jullie worden opgesloten in een ruimte. Welk team weet als eerste alle  
puzzels op te lossen, zodat de deur weer open gaat? 
 
Dinsdag: uitstapje naar Schiphol 
Op de grootste luchthaven van Nederland is zoveel te zien! Wij gaan  
vliegtuigen spotten en uitzoeken wat je op de luchthaven moet doen als je  
met het vliegtuig op reis gaat. 
 
Woensdag: uitstapje Efteling 
Laat je betoveren door de magie van de Efteling!? 
 
Donderdag: uitstapje BSO De Volkstuin 
We gaan vandaag koken met de groente en fruit uit de tuin van BSO De  
Volkstuin. Wat groeit er dit jaar allemaal in de tuin? Welke heerlijke  
gerechten kunnen we daarmee bedenken én maken? 
 
Vrijdag: uitstapje Duinrell 
Dit gaat een spetterend dagje uit worden! 

+€ 12,50-

+€ 28,-

Natuur 
Slecht weer  
bestaat niet

PARIS

I   IRELAND

v.a. 8 jaar



Creatief 
De ware kunstenaar komt in  

je  boven

Maandag: gips afdrukken 
Vereeuwig je hand, voet of misschien wel je  
oor in gips. Wanneer je dat niet ziet zitten zoek je gewoon  
een ander voorwerp om te vereeuwigen. Wat gaat het worden? 
 
Dinsdag: SummerKids lab 
Vandaag gaan we zelf badzout maken zodat jullie thuis kunnen genieten van een heerlijk 
geurend bad. Hebben jullie geen bad? Maak dan met verschillende kleuren badzout een 
mooi kunstwerk in een potje. 
 
Woensdag: tas maken 
Een handige boodschappentas of grappige strandtas kun je zelf maken. Heb je thuis nog 
een oud t-shirt met een leuke opdruk liggen, neem deze mee dan gaan we er een tas van 
maken. 
 
Donderdag: grafitti 
Super stoer, maar best lastig; een kunstwerk maken met een spuitbus. 
 
Vrijdag: beleefpad & feest! 
In de ochtend bezoeken we het beleefpad en ‘s middags gaan we feestvieren  
bij Strauss & Co. We gaan na het feest weer terug naar Sportpark Willem-Alexander. 
 
 

WEEK 6  - deel 1 
20 t/m 24 augustus 2018 Techniek 

Zo doe je dat!

Maandag: SummerKids lab 
We gaan vreemde verschijnselen onderzoeken. 
 
Dinsdag: uitstapje BSO De Volkstuin 
Met verschillende materialen gaan we een onderdak maken voor insecten en 
vogels. 
 
Woensdag: knikkerbaan bouwen 
Maak met je team een eigen knikkerbaan. Welk team bouwt de grootste,  
mooiste of de snelste baan? 
 
Donderdag: dag van de techniek 
In het technieklokaal gaan we aan de slag met proefjes. Is er bij je thuis iets 
kleins kapot, dan mag je dat meenemen en gaan we kijken of we het kapotte 
onderdeel met de 3D printing pen of 3D printer kunnen (na)maken. 
 
Vrijdag: uitstapje BSO De Volkstuin 
Stel je voor: je bent gestrand op een onbewoond eiland. Dan is het handig  
dat je een vlot kunt bouwen! Dat gaan we leren.

8 t/m 12 jaar

Bouwen 
Timmer, zaag en bouw mee! Maandag t/m donderdag bouwen, timmeren,  verven en versieren  in het Kidsbouwdorp

zwemdiploma a + B



Mix 
Van alles  
wat 

Sport  
en bewegen 
Dansen, rennen en springen!

Maandag: uitstapje BSO De Volkstuin 
Ontdek hoe cool het is om je eigen mini boot te bouwen en te testen. 
 

Dinsdag: uitstapje Diergaarde Blijdorp 
Maak in een dag een wereldreis en ontmoet veel bijzondere  
dieren! 
 

Woensdag: uistapje Future land 
Dichter bij een nieuw stuk Nederland en de modernste haven van  
Europa kun je niet komen. Ervaar zelf hoe het is als alles groot,  
groter of grootst is. 
 

Donderdag: uitstapje naar Plaswijckpark 
In deze mega speeltuin kun je in drie verschillende ‘wijcken’  
spelen, dieren bezoeken en wandelen. 
 
Vrijdag: beleefpad & feest! 
In de ochtend bezoeken we het beleefpad en ‘s middags gaan we  
feestvieren bij Strauss & Co. We gaan na het feest weer terug naar  
Sportpark Willem-Alexander.

Maandag: uitstapje Madurodam 
Helden en hoogtepunten van Nederland. Ontdek waar een klein land  
groot in is. 
 
Dinsdag: dierendag 
We krijgen bezoek van hele speciale dieren. Blijf jij bij het zien van een  
enorme hagedis of slang net zo ‘cool’ als zij? 
 
Woensdag: DJ workshop 
Wil je alles weten over draaien, apparatuur, ritme, beatmatching,  
platenkeuze, set-opbouw, creativiteit en effecten/trucs, dan is dit zeker  
iets voor jou. 
 
Donderdag: bakken 
Wie wordt de meesterbakker van KomKids? We gaan zelf koekjes  
bakken. Vanaf het doorlezen van het recept tot afwegen van  
ingredienten, mengen, kneden, mixen tot bakken en decoreren. 
 
Vrijdag: Science Centre Delft 
In een zeer inspirerende omgeving van de wetenschap en technologie  
gaan we ontdekken, ontwerpen en bouwen. 

v.a. 6 jaar

+€ 10,-

WEEK 6 - deel 2 
20 t/m 24 augustus 2018

Maandag:  kickboksen 
Door het beoefenen van een  

vechtsport krijg je o.a. een betere motoriek  
en een betere conditie. Tijdens deze clinic oefen  

je stoten niet op een persoon maar op een stootzak,  
waar je ook tegenaan kunt trappen.  

 
Dinsdag:  voetbal 

Er wordt een training gegeven, inclusief verschillende leuke  
oefeningen en spellen. We eindigen met partijtjes in toernooivorm.

 
Woensdag: hip hop 

Een workshop voor de stoere jongens en meiden. Je leert een  
aantal basis technieken en daarbij is er veel aandacht voor expressie,  

ritme en muzikaliteit. 
 

Donderdag: volleybal 
Wist jij dat je deze coole moves: service, pass, set-up, smash, blok  

en duik toepast bij een potje volleybal? Ontdek vandaag wat ze  
inhouden. 

 
Vrijdag: zwemmen 

Voor de kinderen met een zwemdiploma A & B, we  
gaan zwemmen! Naast zwemmen kun je je ook 

 uitleven tijdens andere spetterende spellen.  
Vergeet je zwemkleding niet! 

 

v.a. 7 jaar

Natuur 
Slecht weer  
bestaat niet

+€ 10,-zwemdiploma a + B

+€ 5,-

PARIS

I   IRELAND



EN meer INFORMATIE:

www.KOMKIDS.nl

INSCHRIJVEN

27618


