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12 september 2019
17.15 - 18.15 uur

GROTE OPENING
SCHOOLJAAR

2019 - 2020

Hakuna Matata, geheel 
in Afrikaanse stijl openen 

we het schooljaar met 
een ritmisch feestje. Een 

Afrikaanse percussieband 
zal samen met de kinderen 

een optreden voor alle 
ouders verzorgen.

13 september 2019
16.00 - 19.00 uur

VRIJDAG
MIDDAG
BORREL

Voor ouders van jonge 
kinderen 0-4 jaar

Borrel & Bites
Professionals

Fashion & Toys
Kidscorner

Music

AGENDA



“Een van mijn mooiste reizen die ik 
gemaakt heb was naar Kenia en 

Tanzania. Onze prive gids heeft ons 
naar verschillende lodges midden 
in de natuur gereden. We hebben 

leeuwen en cheetas gezien in de 
serengeti, hele families olifanten in 

de moerassen van de kilimanjaro en 
bij het meer ‘Lake Nakuru’ hebben 

we de zwarte en witte neushoorn en 
wel duizenden flamingo’s bij elkaar 

gezien.”

“We zijn ook bij de Masai op bezoek 
geweest. Daar moesten we springen. 
En wie het hoogste kon springen was 

de baas van het dorp. Echt een reis 
om nooit meer te vergeten.”

MARIEKE
Receptie Hefbrug 4 Houten 

TEam



“Deze zomer ben ik naar Malawi 
geweest ik was daar met een groep 
van 14 jongeren uit mijn kerk. We 
hebben gesport, gebouwd en 
spelletjes gedaan.“

“Ik heb veel over de cultuur geleerd. 
Wist je dat de vrouwen daar soms 
bakken met water halen die wel 50 
kilo wegen?! En die dragen ze dan 
op hun hoofd! Ook ben ik op safari 
geweest en heb ik veel wilde dieren 
gezien zoals olifanten en krokodillen. 
De dieren lopen daar vrij rond.”

JOAS
Party Lodge

TEam



Mini’s 

4+



THE BIG 5
Afrika staat bekend om The Big 5! Speel spannende gymzaalspelen, sta oog in oog 
met de olifant, ren weg voor de jaguar of bewonder de buffel. Tijdens de creatieve 
workshops maak jij jouw eigen creatie en fantaseer je hoe jouw favoriete dier er uit 
komt te zien. Afrika staat bekend om safaritochten. Welke dieren zijn er in Houten 
allemaal? Ontdek de Houtense Big 5 tijdens de golfkar safari. Vergeten we de leeuw 
niet? Nee, natuurlijk niet. Deze komt aan bod in de musical de Lion King!

OVERLEEF IN DE AFRIKAANSE JUNGLE
Tijdens het beklimmen van de Kilimanjaro gebeurd er iets vreemds. Er barst een vulkaan 
uit in de verte en helaas kunnen we de klimtocht niet vervolgen. We moeten zien te 
overleven in het wild. Bouw een slaapplaats, maak vuur en leer je eigen eten klaar te 
maken. Als de vulkaan weer rustig is kunnen we onze trektocht vervolgen en genieten 
we van de mooie natuur in Afrika. Hoe werkt dat eigenlijk als een vulkaan uitbarst? 

AFRIKAANSE CULTUUR
Hakuna Matata! Afrika kent een rijke cultuur met prachtige kleding, kralen, 
muziek, dans en heerlijk eten. Duik in de wereld van het Afrikaanse volk en 
bouw een dorp. Maak een djembé en leer deze te bespelen vol Afrikaans 
enthousiasme. Ben jij losjes in de heupen? Leer dan één van de typisch 
Afrikaanse dansen. 

DE MINI’S GAAN OP ONTDEKKINGSTOCHT IN AFRIKA. 
De mini’s rouleren elke 3 weken van workshop en ontdekken de geheimen die Afrika 
te bieden heeft. Zij maken kennis met verschillende sporten, dans, kunst en met de 
Afrikaanse cultuur. Spelenderwijs leren ze van alles over dit prachtige continent en 
ontdekken de kinderen hun talenten op het gebied van kunst, natuur, techniek, theater 
en dans. Benieuwd wat ze gedaan hebben? Onze pedagogische reisleiders vertellen je 
dat graag. 

Mini’s 

4+



MAANDAG

Sport
 >Afrikaanse sportmix (rugby/voetbal)
 >Dansoptreden 

Cultuur  >Ontdek welke dieren er in Afrika wonen

Creatief  >Maak je eigen samba bal en moddder dier

DINSDAG

Sport
 >Wie beklimt het snelst de Kilimanjaro 
 >Afrikaanse sportmix (rugby/voetbal)

Cultuur
 >Koken op z’n Afrikaans
 >Lion King uitvoering

Creatief  >Maak je eigen Lion King masker

WOENSDAG

Sport  >Op avontuur naar het blote voetenpad

Cultuur  >Welke dieren vinden we in de natuur?

Creatief  >Maak je eigen dierenpuzzel

DONDERDAG

Sport
 >Limbo dansen
 >Survivallen door de jungle

Cultuur
 >Djembe
 >Hutten bouwen

Creatief
 >Maak een Afrikaans bellenblaasstokje
 >Vlecht je eigen Afrikaanse armband

VRIJDAG

Sport  >Limbo dansen

Cultuur  >Bouw je eigen Afrikaanse dorp

Creatief
 >Afrikaans rokje maken
 >Maak je eigen Limbo stok

Mini’s 

4+



Mini’s 

4+



CREATORS
Staat jouw kind graag in de schijnwerpers? Heeft hij/zij een levendige fantasie of is jouw 
kind het liefst de hele dag creatief bezig? De Creators gaan aan de slag met creëren! 
Een half jaar lang werken de kinderen aan een voorstelling, een expositie of een film. Zij 
leren creatief denken en zichzelf presenteren op een podium of in een groep. Daarnaast 
leren ze onder andere verschillende tekentechnieken, beeldhouwen en krijgen zij kennis 
over de meest moderne vorm van kunst via multimedia. Het maakt niet uit hoe, maar 
wij halen het beste uit jouw kind. Na een half jaar zijn zij ‘ready to shine’!

ALL STARS!
Hier leert jouw kind de basisvaardigheden van veel verschillende sporten. Denk aan 
turnen, freerunnen, voetbal, dansen, hockey, judo, atletiek, basketbal, bootcamp 
en tennis. Het zal allemaal aan bod komen. We kijken tijdens deze introductie naar 
de gehele motorische ontwikkeling van elk kind. Daarnaast kijken we naar waar de 
kinderen aanleg voor hebben en waar ze echt lol in beleven. De sportieve vaardigheden 
gaan hand in hand met de sociale vaardigheden. We leren de kinderen samenwerken, 
teamgevoel, leidinggeven, volgen en initiatief tonen.

We hebben speciaal voor deze 
leeftijdscategorie een nieuwe manier 
van workshops in het leven geroepen, 
waarin we in een half jaar ontzettend 
veel leuks vanuit één bepaalde 
discipline gaan ondernemen.
Ouders kiezen voorafgaand aan de 
workshopperiode de discipline voor 
hun kind. Als je kind meerdere dagen 
komt kun je ook meerdere disciplines 
kiezen.  

RANGERS 
Een wereld vol avontuur. Zit ontdekken in het bloed van jouw kind en is hij/zij het 
liefste bezig met uitvinden, ravotten in de natuur, bouwen en techniek? Is jouw kind 
altijd nieuwsgierig en stelt de hele dag vragen? Dan is het tijd om de handen uit de 
mouwen te steken en te leren over techniek, natuur en science. Jouw kind gaat onder 
andere aan de slag met bruggen bouwen, samenwerkingsspelletjes in de natuur, 
vogels spotten, programmeren, scheikundige proefjes, overleven in het wild en nog veel 
meer. We leren de kinderen sociale vaardigheden als samenwerken, hulpvaardigheid, 
doorzettingsvermogen, creatief denken en zelfvertrouwen.

junior 

6+



junior 

6+



MAANDAG

Sport
Afrikaanse
sportenmix

Afrikaanse sportenmix: Cricket, Golf en Boksen.

Creatief
Manden
maken

Maak je eigen mand van kranten en tijdschriften!

Koken 
Afrikaans
koken

Ontdek de geheimen van de Afrikaanse keuken!

Natuur Spoorzoeken
Hoe zien de loopsporen van de dieren eruit? Welke dieren leven 
hier in het wild en waar kan je ze vinden?

Spel Survival Overleef de jungle in Afrika

Kinderen kiezen een workshop uit 
die ze 6 weken lang met hun groepje 
gaan doen. Tijdens de workshops 
zullen ze verschillende activiteiten 
gaan ondernemen, die passen bij de 
gekozen workshop. 

junior 

7+



DINSDAG

Sport Rugby
Wees zo snel als de wind en zo glad als een aal. 
Blijf op de benen en scoor dat punt.

Spel Dhahjurth
Weet jij de juiste keuzes te maken met dit tactische mikspel! 
Verover de sultan!

Creatief
Afrikaanse
sieraden

Kan jij net zulke mooie sierraden maken van glaskralen, zoals ze in 
Afrika doen?

Techniek Bouwen
Bouwen met natuurlijke materialen: kun jij een echte leemen hut 
maken?

Koken 
creatief

Picknick
Van een echte Afrikaans picknick, tot eigen tafelkleden en een 
gastles van een echte Afrikaanse!

Natuur Jagen
Of safari in de jungle van Afrika: maak je eigen bescherming, van 
katapult, tot boog en pijlen. 

Muziek Djembe
Dom Dom Ke Re Ke Re Dom. De Afrikaanse ritmes vullen heel Kids 
Lodge tijdens deze Djembe workshop.

junior 

7+



WOENSDAG

Sport
Afrikaanse
sportenmix

Cricket, golf en boksen

Natuur
Afrikaanse 
schatten

Ben jij een archeoloog? Ontdek de geheimen van Afrika die 
verborgen liggen in het zand!

junior 

7+



DONDERDAG

Sport
Afrikaanse
sportenmix

Cricket, Golf en Boksen

Sport Schermen Leer de kneepjes van het vak van een echte expert!

Beauty Beauty Ken jij de Afrikaanse beauty geheimen al? 

Creatief Geluk
Kan je wat meer geluk gebruiken? 
Maak je eigen gelukspoppetje!

Natuur
Leef
gewoontes

Afrikaanse stammen hebben geen toegang tot moderne 
technologie. Toch kunnen zij overleven midden in de natuur. 
Leer te leven zoals de masai.

Koken 
Afrikaans
koken

Ontdek de geheimen van de Afrikaanse keuken!

Dans
Afrikaanse 
artiest? 

Voel die Afrikaanse beat en leer een Afrikaanse dans in je 
zelfgemaakte Afrikaanse kleding. 

VRIJDAG

creatief
Sport

Helemaal
Afrika

Ontdek wat Afrika allemaal te bieden heeft op creatief, maar 
ook op sportief gebied! 

Ontwikkeling Fairtrade
Ontdek wat Fairtrade is, zoek recep ten uit, kook Fairtrade en 
doe mee met grote Fairtrade supermarkt speurtocht! 

junior 

7+



MAANDAG

Sport
Afrikaanse 
spellen

De Strijd der stammen, levend weven, Afrikaanse dieren 
geluidenspel, weermannenspel, Afrikaanse woordenjacht, 
tamtam, Afrikaanse dieren stratego.

Muziek
Ousmane 
Djèmbéle

Jij wordt klasgenootjes met onze Afrikaanse vriend Ousmane, 
en volgt samen met hem een djèmbé-les

Creatief
Animalprint 
eigen ontwerp

Pimp van alles met de animalprint.

Creatief
Koken met je 
mentorgroep

Bedenk met ze allen een eigen Afrikaans menu en nodig jullie 
ouders uit in het Afrikaanse kookcafé

10+
Ontwikkeling

Bijbaantje
Wil je over een poosje ook wat geld verdienen? Kijk welke leuke 
bijbaantjes er allemaal zijn! 

Senior 

9+
Kinderen kiezen een workshop 
voor een periode van 6 weken of 
kiezen per dag een workshop die ze 
leuk vinden. Tijdens de workshops 
zullen ze verschillende activiteiten 
gaan ondernemen wat past bij het 
onderwerp. De oudste kinderen (10+) 
kunnen ook voor een workshops 
kiezen wat speciaal ontwikkelt is voor 
hun leeftijd en behoeftes. 



DINSDAG

Creatief
Fotografie
Afrika

Doe mee met de workshop Afrikaans fotograferen. Leer goed 
dieren op de foto zetten. 

Spel Rugby
Het Zuid-Afrikaanse rugby team staat al een tijdje 2e op de 
wereldranglijst en het wordt tijd voor nieuwe toppers in dit net-
niet team!

Creatief Wereldwinkel Maak je eigen producten en verkoop ze voor het goede doel. 

Koken
Koken met je 
mentor groep

Bedenk met ze allen een eigen Afrikaans menu en nodig jullie 
ouders uit in het Afrikaanse kookcafé

Natuur Vissen
Maak je eigen hengel. Ga vissen vangen in verschillende sloten 
van Houten.

10+ 
Ontwikkeling

Evenement 
organiseren

Organiseer het gaafste ‘Goede doelen feest’ van het jaar! 

Overig
Afrikaans 
ontspannen

Bordspellen, chillen, ontspannen, lezen, etc.

Senior 

9+



WOENSDAG

Sport
Afrikaanse 
sportenmix

Cricket, golf en boksen

Natuur
Afrikaanse 
schatten

Ben jij een archeoloog? Ontdek de geheimen van Afrika die 
verborgen liggen in het zand!

Senior 

9+



DONDERDAG

Sport
Afrikaanse 
sporten 

Voor de Afrikanen die alles kunnen! Ben jij de koning van de 
jungle?

Koken
Koken met je 
mentor groep

Bedenk met ze allen een eigen Afrikaans menu en nodig jullie 
ouders uit in het Afrikaanse kookcafé

Er-op-uit Op safari
Doe onderzoek naar de Big Five. En maak daar een te gekke 
collage van! Met de golfkar naar de speelbos

Sport Varia
Zin om je lekker uit te leven? Dan ben je bij sportvaria aan het 
goede adres! Iedere week een andere toffe sport! 

Creatief
Zebra 0nesie 
maken

Lekker chillen op de bank, dit kan voortaan in je eigen 
gemaakte Onesie! 

10+ Stage 
lopen

Middelbare 
school

Bezoek verschillende middelbare scholen en ervaar hoe het is 
om brugpieper te zijn! 

Creatief Tic Toc
Doe je haar, lak je nagels en maak te gekke Tic Toc filmpjes op 
muziek! 

VRIJDAG

creatief/sport Helmaal Afrika
Ontdek wat Afrika allemaal te bieden heeft op creatief, maar 
ook op sportief gebied! 

Ontwikkeling Fairtrade
Ontdek wat Fairtrade is, zoek recepten uit, kook Fairtrade en 
doe mee met de grote Fairtrade supermarkt speurtocht! 

Senior 

9+



www.kidslodge.nl


