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Agenda

Dinsdag 14 januari – Klein concert in het Chinees
Alle ouders opgelet. Kun jij je kind binnenkort ook niet meer verstaan? Het l ijkt wel 
chinees! Dat kan kloppen want vandaag krijgen de kinderen Chinese les. Ze leren een 
Chinees liedje en zullen jullie aan het einde van de dag trakteren op een optreden in de 
gymzaal. Bùcuò!

27 jan t/m 31 januari - Chinees Nieuwjaar
Lampionnen, vrolijk gekleurde draken en lekker eten en drinken. Wij vieren deze week 
het Chinees Nieuwjaar. Het programma wordt per locatie bekend gemaakt

31 januari (vanaf 19.00 uur) - Pyjamadisco
Trek je favoriete huispak of pyjama aan en kom dansen bij Kids Lodge. Deze 
knettergekke disco wordt begeleid door de allergekste medewerkers. De DJ draait de 
tofste hits. Heb jij er al zin in?

18 februari - Musicaloptreden de Lion King
Al enkele weken oefenen de kinderen voor dit spetterende optreden vol me muziek, 
dans en theater. In de gymzaal van Trimaran zullen alle ouders, opa’s oma’s en buren 
ontvangen worden om onze kinderen te zien shinen. Uiteraard wordt er een hapje en 
een drankje geregeld. 

Nĭ hăo,
We pakken onze koffers weer in, vol me bagage over het werelddeel Amerika. In de 
vakantie hebben we nog een korte trip gemaakt naar Disneyworld en naar de studio’s 
van Hollywood. Geheel in thema kunnen we jullie dit jaar dubbel “gelukkig nieuwjaar” 
wensen, we landen namelijk in Azië en daar vieren ze pas 25 januari het nieuwe jaar. 
Aangezien wij wel van een feestje houden, feesten we lekker mee! Deze periode staat 
sowieso vol met feestelijke activiteiten en workshops. Denk aan de pyjamadisco, en 
topworkshops als het leren van de Chinese taal of Kung Fu, gegeven door een echte 
vechtsportleraar! Wij wensen alle kinderen een hele toffe en leerzame periode toe. 



De reis van mijn leven (april 2018, Java, Indonesië)

In 2018 ben samen met mijn broer op reis geweest naar het eiland Java, Indonesië. 
Mijn ouders zijn opgegroeid in Suravaya, de hoofdstad van Oost-Java en de op één 
na grootste stad van Indonesië. Ik was nog nooit in Indonesië geweest en ik kende het 
alleen van de ‘mooie verhalen’. 

In Surabaya heb ik het huis bezocht waar mijn moeder was opgegroeid. Ook ben ik in 
de kerk geweest, waar mijn opa, mijn moeder mee naar toe nam en heb ik een bezoek 
gebracht aan de basisschool. Op het moment dat wij de basisschool bezochten was 
het weekend, maar de juf was zo aardig om ons een rondleiding te geven. De juf heeft 
naast de rondleiding mij ook leren tellen in het indonesisch. De plek bezoeken waar mijn 
ouders zijn opgegroeid was absoluut het hoogtepunt van mijn reis!    

Bij een bezoek aan een pretpark werd mij dit een klein beetje duidelijker. In het pretpark 
kon je namelijk knuffels winnen met de meest simpele spelletjes. Er was een kraampje, 
waarbij je een klein autootje moest schieten, die over een schans werd geschoten 
en vervolgens terecht moest komen in één van de gaten en die gaten hadden een 
verschillend aantal punten. Je kan het vergelijken met het ‘ballen gooien’ op een 
Nederlandse kermis. Een simpel spel, maar wat werd ik er fanatiek en blij van! Dit was 
zeker inspiratie bij het uitwerken van de ‘wall of game’ bij de Senior 9+ locatie.

Het beklimmen van een vulkaan, twee meter fietsen op een ‘betjak’ en genieten van 
een prachtig uitzicht vanaf de Signature Tower. Een van ‘s werelds hoogste gebouwen 
in Jakarta zijn mij ook heel erg bij gebleven. Kortom; het was een reis om nooit te 
vergeten waarbij ik nog meer waardering en begrip voor mijn moeder heb gekregen. De 
opvoeding, de maniertjes en de verschillen binnen de cultuur. Ik begrijp nu waarom ik 
minimaal twee keer moest opscheppen tijdens het eten. Ik zit nog steeds propvol! Mijn 
moeder stond altijd uren in de keuken om het eten voor te bereiden. En het resultaat 
was super lekker! Of mijn mond stond in de fik, zo spicy waren 
de kruiden die verwerkt waren in het eten. 

De komende periode zal ik samen met de kinderen 
ondervinden, of het koken ook binnen het uur kan, 
tijdens de toffe kookworkshopmet als thema; Azië. 
Eén ding weet ik wel, het wordt smullen!

Irwan
NSO en Partylode medewerker

tEAM

Mijn broer en ik bij de kerk in van mijn moeder in Surabaya.



Disneyland

Tokyo

Maiko

Leerling Geisha

tEAM

Bonsai boompje

Kunnen heel oud worden, deze boom is 

meer dan 400 jaar oud.

De FujiDeze berg is de hoogste van Japanen is een vulkaan.

In Japan wonen maar liefst 126 miljoen 
mensen en het bestaat uit 6800 
eilanden. Japan is bijna 10x zo groot 
als Nederland en kent daardoor ook 
temperatuurverschillen.

De hoofdstad is Tokyo waar maar liefst 40 
miljoen mensen wonen. Japanners eten veel 
vis en misschien weet je ook wat Sushi is?
In Japan is een eiland Okinawa waar de 
mensen gemiddeld ouder dan 100 jaar 
worden, hoe dit kan? ga maar eens op 
internet zoeken naar “The Blue Zone”

Veel Japanners maken gebruik van de trein, 
maar niet zomaar een trein maar eentje die 
300 km per uur gaat en je binnen record 
tijd naar een andere stad brengt.

Natuurlijk zijn er ook heel veel leuke dingen 
te doen in Japan voor kinderen, wat denk 
je van je laten omtoveren tot een Maiko? 
Je bent dan voor even een leerling geisha. 
Een geisha (spreek je uit als ‘geesja’) is een 
hoogopgeleide en gerespecteerde Japanse 
gastvrouw die zorgt voor vermaak op 
feestjes in Japanse theehuizen.

In Japan zijn veel leuke dingen te vinden, 
wat denk je van maar liefst 2 Disney parken 
in Tokyo?

In januari ga ik zelf Japan bezoeken. Ik ga 
kijken hoe de bejaardentehuizen er daar 
uit zien en ook ga ik naar kinderopvang 
centra’s om die eens te bekijken. maar 
bovenal ga ik vakantie vieren.

Louise
Eigenaar Kids Lodge



MAANDAG

Chinese waaier maken

Chinese bordjes maken

Olifant verven

Chinese lintjes maken

Worstelen

Boxen / zelfverdediging

Gelukspoppetje maken

Chinees optreden geven

Sumoworstelen / judo

DONDERDAG

Panda masker

Klankschalen

Aziatisch schminken

Aziatische kapsels

Kidslodge Kabaddi

Levend Ping Pong

Teakwondo

Chinese muur

DINSDAG

Draak maken 

Lampion maken

Chinese hoed maken

Aziatische sportmix 

Paardensport

Chinese muur bouwen

Acrogym

Turnen

Tempels bouwen

Turnen

Vulkaan uitbarsting

WOENSDAG

Springrolls

Noodles koken

Sushi maken

VRIJDAG

Yenga 

Kapla 

Chinesemuur van duplo 

Mini’s  4+



Junior 6+

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.



junor 6+

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+

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’!



Junior 7+

MAANDAG

Creatief Origami

Maak Pokemons door de bekende Japanse 

vouwtechniek origami! Maak je liever iets anders? 

Dat kan natuurlijk ook.

Uniek Blaaspijpjes maken

Ouders kennen ze waarschijnlijk wel. Maak 

blaaspijpjes en schiet met opgerolde kranten op 

verschillende targets. 

Techniek Zijderoute

De zijderoute is één van de bekendste handelsroutes 

in de geschiedenis. Met deze workshop leren we 

navigeren met GPS. 

Spel Groot pingpong

Tafeltennis is een populaire sport in azie. Maar 

wij spelen het in de gymzaal op een levendsgrote 

tafeltennistafel. 

Muziek Karaoke feestje
Zing de tofste hits mee met de karaoke machine. We 

maken er een feestje van!



Junior 7+

DINSDAG

Sport Sportenmix

Tijd voor een beetje meer uitdaging. Dit wordt 

zweten! Sportdocent Steven leer je technieken van 

allerlei aziatische sporten.

Creatief Chinees Nieuwjaar

In China vieren ze het nieuwe jaar op 25 januari. 

Groot feest, en bij Kids Lodge houden we wel van 

een feestje! Doe jij mee?

koken Aziatische gerechten 

De lievelingsgerechten van Fleur komen uit de 

Aziatische keuken. Maak de lekkerste hapjes en 

ontdek verschillende smaken!

Sport Kong Fu (erop uit)

Volg bij kungfu leraar Imre van der Bijl 6 weken lang 

een echte cursus en leer de basistechnieken van 

deze Aziatische sport.

Sport Badminton

Heb jij snelle benen? Neem dan de tijd om de 

technieken van badminton te leren. Aan het einde 

speel je een spannend toernooi! 

Kids uniek Aziatische cultuur

Hou jij wel van een beetje afwisseling maar ben je 

ontzettend leergierig? Leer alles over de Aziatische 

cultuur, met een vrolijk tintje.

Musical Lion King

Hakuna Matta, je hebt het of niet.. heb geen zorgen, 

maar zorg dat je deze musical echt ziet!!! Of doe 

mee natuurlijk, dat is nog leuker!



Junior 7+

WOENSDAG

Kids Creatief Aziatische festival

Het chinees nieuwjaar wordt groots gevierd. Maak 

een chinese lampion, maak een chinese draak en 

leer eten met stokjes.

Kids Sport Aziatische sporten

Knotsgekke chinese spelen. Ken jij levendsgroot 

tafeltennis? of trek jij pakken aan en ga je 

sumoworstelen?



DONDERDAG

Kids Sport Levensgroot tafeltennis
De echte tafeltenniskampioenen komen uit Azië. 

Word jij er ook één?

Kids Uniek Dierenverzorging

Joepie! De alpaca's zijn al weer een half jaar bij ons 

en genoeg gewend om samen met de kinderen een 

rondje te lopen. 

Kids Feest Hello Kitty Party

Het bekendste tekenfiguur uit Azie is Hello Kitty. 

Aan de slag met deze creatieve workshop. We leren 

uiteraard verschillende technieken.

Kids Creatief Aziatische cultuur

Hou jij wel van een beetje afwisseling maar ben je 

ontzettend leergierig? Leer alles over de Aziatische 

cultuur, met een vrolijk tintje.

Kids Sport Aziatische sporten
De aziaten zijn heel goed in ritmisch sporten. Wij 

hebben de meest ritmische dansdocent gevonden 

om deze workshop te geven.

Kids koken Aziatische hapjes
Maak voor papa en mama zoete chilisaus met 

eigengemaakte loempia's, kruidige nasi en 

gelukskoekjes met een zelfverzonnen wens!

Kids 
Educatie Chinese les

Met deze cultuurworkshop ga je actief aan de slag. 

3 weken ga je leren bloemschikken en als klap op de 

vuurpijl ga je 3 weken chinese taal..

Junior 7+



VRIJDAG

Koken Chinese hapjes
Wat doe jij het liefste in een loempia? Bedenk en 

maak de lekkerste creaties. 

Sport Judo
Leer de basis van deze Aziatische verdedigingssport 

en misschien kun jij papa of mama dan zo op de 

grond leggen. Ipon!

Creatief Tibetaanse kunst
Maak je eigen Tibetaanse kunstwerken van allerlei 

materialen. Kunstzinnig denken en kijken staat 

centraal.

Junior 7+



Senior 9+

MAANDAG

Ontwikkeling Quality time met je mentor Koken met je mentorgroep, Aziatisch menu .

Creatief Origami Leer alle vouwtechnieken, maak de gekste creaties .

Creatief Orchideën maken Maak van panty's de tofste orchideën.

Sport Sla je slag
Speel allerlei sporten met een aziatisch tintje.
Bijvoorbeeld aan Japans honkbal en Kabaddi.



Senior 9+

DINSDAG

Ontwikkeling Lion King (2 periodes)
Hakuna Matata, je hebt het of niet. Heb geen 
zorgen. Maar zorg dat je deze musical echt ziet.Of 
doe mee natuurlijk. dat is nog leuker.

Creatief Lion King decor
Wordt een echte decorbouwer. ontwerp en maak 
van de musical lion king het decor.

Sport Levensgroot tafeltennis
De echte tafeltenniskampioenen komen uit Azië. 
Word jij er ook één?

Sport Denksporten
Daar zijn ze dol op in Azië. Doe mee met de leukste 
spellen en train je brain. 

Ontwikkeling Aziatisch koken
Wat doe jij het liefste in een loempia? Bedenk en 

maak de lekkerste creaties. 

Creatief Asian Beautysalon
Bouw je eigen bedrijf op, en leer asoan beauty 

technieken. Ontvang en Verwen na 6 weken de 

ouders in jouw eign beautysalon.



Senior 9+

DONDERDAG

Ontwikkeling Chinees koken
Chinese keuken is populair. Maak je eigen 
kroeppoek, loempia's en laat je verrassen door de 
aziatische keuken.

Ontwikkeling Wereld verbeteraards
Plastic in de zee, bomen omkappen zonder reden en 
steeds meer bedreigde diersoorten. Maak de werled 
een stukje beter.

Creatief Tibetaanse kunst
Maak je eigen Tibetaanse kunstwerken van allerlei 
materialen. Kunstzinnig denken en kijken staat 
centraal.

Sport Aziatische sporten

Knotsgekke chinese spelen. Ken jij levendsgroot 

tafeltennis? of trek jij pakken aan en ga je 

sumoworstelen?

Creatief Asian Beauty Leer je asian beauty skills.

Ontwikkeling Chinees cultuur en taal Bloemschikken en Chinese taal.



Aziatische vechtsporten



Chinese nummers



www.kidslodge.nl


