
> 08:15 - 10:00 uur | Binnenkomst
Tussen 8.15 uur en 10.00 uur wachten wij alle 
kinderen met een lach op. We nemen het 
dagprogramma door en bepalen i.s.m. de kinderen 
en de begeleiding wat het dagprogramma wordt!

> 10:00 - 10:30 uur | Fruitmoment
Een gezond tussendoortje voordat we echt gaan 
beginnen! We gaan met alle kinderen aan tafel. 
Van het buffet kunnen de kinderen een fruitstuk 
pakken die zij lekker vinden. De begeleider legt uit 
wat de volgende activiteit is.

> 10:30 - 12:00 uur | Pimp de Carnaval!
In de middag gaan wij los tijdens het 
carnavalsfeest maar daarvoor moeten wij natuurlijk 
wel wat voorbereidingen treffen! Je kunt je eigen 
carnavalsmasker of dinosaurus-schoenen maken! 
De carnavalswagen versieren of een mega 
confettikanon maken. 

> 12:00-12:30 uur | Lunch
Het is tijd om aan te schuiven aan tafel voor een 
heerlijke lunch!

> 12:30-13:15 uur | Vrij spelen
Nu lekker bijkomen van de ochtend in de gymzaal, 
LEGO-kamer, creatieve ruimte of 
TV-kamer. 

> 13:15-13:45 uur | Carnavalsfeest
Als het eten gezakt is, gaan we zelf zakken, 
springen en stuiteren! We gooien de benen, armen 
en billen even los op de gekste carnavalsmuziek. 
Doe jij lekker gek op de muziek van Snollebollekes, 
Marco Kraats en de liedjes van de minidisco?

> 13:45-14:00 | naar de BSO
Uiteraard is het mogelijk om ook de middag bij 
ons te blijven. Om 14.00 uur start het reguliere 
programma met tal van workshops op het gebied 
van dans, theater, creatief, natuur en sport.
Kinderen mogen zelf kiezen waar ze aan meedoen.
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Een dagje vrij van school? 
Dat betekent feest!  Het leukste studiedag programma vind je bij Kids Lodge! 
Het programma is elke keer anders en altijd uniek! Tijdens deze studiedag gaan we 
de voorjaarsvakantie eens flink inluiden met een groot Carnavalsfeest! 

Groetjes, Het team van Kids Lodge


