
> 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 | Feestdagen van November. 
We vieren wereld Kapla-dag, dag van de 
Uitvinders, dag van de Wetenschap en de dag 
van de aangepaste sport in de maand november! 
Dus speel jij met Kapla, word jij uitvinder of 
wetenschappen of ben jij de topsporter in de 
aangepaste sport!? Voor iedereen wat wils!

> 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 | Dag van Achterhoekse Popmuziek 
Blijkbaar viert men 16 november de dag van de 
Achterhoekse Popmuziek. Een mooie gelegenheid 
om de heupen eens even lekker los te gooien! Doe 
jij even lekker mee met gek doen op muziek? Als je 
liever je eigen favoriete nummer wil horen, kan dat 
natuurlijk ook;-)

> 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! Kom je ook? 
Deze studiedag staat in het teken van alle onbekende feestdagen in november! Wist je namelijk dat 
Kapla dag, Wereld Toiletdag, Wereld-hallo-dag, Dag van de Uitvinders en Dag van de Achterhoekse 
Popmuziek gevierd worden in de maand november? Groetjes, Het team van Kids Lodge


