
> 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! 
Word het namelijk een doldwaas Kapla spel of doe 
je een aangepaste sport zoals blind volleybal? Of 
ga je onderzoeken welk papieren vliegtuig de beste 
loopings maakt of het verst komt? De kinderen 
bepalen!

> 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 | Het spellencircuit!
Win jij met 13 eilanden, Speed Jenga of Exploding 
Kittens? Bij een grote groep kunnen we zelfs naar 
Ballorig om levend Rummikub te spelen!!

> 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 | Oliebol, kaas en eieren 
We gaan de oliebollen er eens flink af trainen. 
Even lekker uitrazen in de gymzaal met allerlei 
fantastische estafette vormen! 

> 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. Je mag 
zelf kiezen waar je aan meedoet
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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! 
Met de studiedag van januari gaan we de gezelligheid van Kerst en de jaarwisseling eens flink overdoen.  
Win jij het 1e gezelschapsspel van het jaar?
Groetjes, Het team van Kids Lodge


