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Kids Night Out
25 oktober
Geheel in Amerikaanse stijl vieren we met 
alle kinderen die willen komen Halloween. 
Een avond vol met enge activiteiten en een 
spetterend disco-einde. Kom zo eng mogelijk 
verkleed! €5,00 per kind. 
Opgeven via partylodge@kidslodge.nl

Pietenservice
Boek jij weer vrolijke pieten van Kids Lodge 
die jullie sinterklaasmiddag of avond nóg 
specialer maken. Boeken van de pieten kan op 
verschillende tijden. Kosten voor een bezoek 
van 20 minuten kosten €25,00 euro. Het is 
mogelijk op 1, 2, 4 en 5 december. Vol is vol. 
Wegens succes van afgelopen jaren raden wij 
aan snel te reserveren. 

Kerstborrel
Op locatie Tuibrug 6 wordt voor alle ouders in 
de week voor de kerstvakantie een kerstborrel 
georganiseerd. Wij wensen jullie graag 
persoonlijk een fijn kerstfeest toe. Datum 
wordt nog bekend gemaakt.

Kerstvakantie
23, 24, 30, 31 december en 2 en 3 januari
Take one – action! Wat is er nou meer 
Amerikaans dan de filmindustrie. Steven 
Speelberg komt op bezoek bij Kids Lodge en 
neemt de kinderen mee op ontdekkingsreis 
langs bekende films en televisieseries. 
Ontmoet jouw favoriete tekenfilmhelden, ga in 
de visagie, maak een actiefilm en leer hoe je 
de beste stuntman of stuntvrouw wordt. 
 
Levende kerststal 
Op dinsdag 24 december zit de kerstsfeer er al 
goed in bij Kids Lodge. Drink een kopje warme 
chocolademelk of glühwein en kom kijken 
bij de levende kerststal op locatie Hefbrug. 
Tijdstip wordt nog bekend gemaakt.

AGENDA

VLAG COSTA RICA



Noord-Amerika is een heel groot 
werelddeel waar ik 4 jaar gewoond 
heb. Eerst woonde ik in het zuiden, 
daar was het in de zomer wel 42 
graden. Ik gaf daar training aan 
kinderen die heel goed konden 
voetballen, dus dan dronken we veel 
water om het niet te warm te krijgen. 
Toen ik een keer op vakantie ging, 
was ik in Las Vegas. Daar hebben 
ze de Eiffeltoren en andere mooie 
gebouwen nagebouwd. Mooi he?! 

Ook zwemmen daar in de oceaan 
dolfijnen heel erg dicht bij de kust. 
Op de foto zie je mij wijzen naar een 
dolfijn. Heel veel plezier deze periode 
in Noord-Amerika.

Vincent
NSO manager

TEam

VLAG EL SALVADOR



Als innovatiemanager bij Kids Lodge ben 
je dagelijks bezig met ideeën opdoen, 
huidige situaties tegen de loep houden 
en op zoek naar de leukste en hipste 
activiteiten voor de kinderen. Dat laatste 
is iets waar je altijd mee bezig bent. 
Laatst ben ik op vakantie geweest in 
West-Amerika. Amerika, het werelddeel 
waar Groot groter grootst een begrip 
is. Waar vernieuwingen, verrassende 
activiteiten dagelijkse praktijk zijn. Mijn 
hoofd draait overuren, op een positieve 
manier en automatisch denk ik aan de 
kinderen van Kids Lodge. 

Een bezoek op een school in San Diego 
doet me denken aan Kids Lodge. Alles 
in één school, opvang, sport, muziek en 
heel veel science. Dat laatste is iets wat 
daar al heel normaal is om op school les 
in te krijgen. 3 uur per week! Wist je dat 
wij de programmeerlessen met legorobots 
aanbieden en science lessen geven aan 
de kinderen? Pim, Kirsten en Emma zijn 
specialist. 

Als laatste is de ontzorgende extra’s die 
ze bieden voor gezinnen met kinderen. Uit 
eten gaan is een feestje, restaurants zijn 
ontzettend goed ingericht op kinderen, 
speciale obers die op hun knieën samen 
met de kinderen de juiste keuze maken. 
Of in een pretpark dat je een wachtplek 
voor kinderen hebt waardoor je als 
ouder (zonder in de rij te staan) even snel 
kan genieten van een te gek ritje in de 
achtbaan. Stof tot nadenken! Mochten 
jullie als ouders ideeën hebben over hoe 
wij het jullie nog makkelijker kunnen 
maken. Dan hoor ik dat graag!

Kiona
Innovatiemanager

TEam

VLAG CANADA



Mini’s  4+

MAANDAG

Sport > Amerikaanse sporten

Cultuur > Herrie in de keuken

Creatief > Monstertruck race

DINSDAG

Sport > Koning van de mat

Cultuur > Lasso werpen

Creatief > Flashmob

VLAG EL PANAMA



Mini’s  4+

WOENSDAG

Sport > Keuze workshop 

Cultuur > Mini Playbackshow

Creatief > Keuze workshop

DONDERDAG

Sport > Cowboy gym

Cultuur > Indianen dans

Creatief > Maak je eigen Sombrero

VRIJDAG

Sport > Cheerleaden

Cultuur > Keuze workshop

Creatief > Keuze workshop

VLAG BAHAMAS



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.

JUNIOR 6+

VLAG BELIZE



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+

VLAG GUATEMALA



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  6+

VLAG GROENLAND



JUNIOR  7+
MAANDAG

Sport American Ball Sports
Leer alle Amerikaanse bal sporten. Van basketbal 
tot american football. Wordt jij de nieuwe Michael 
Jordan? Of schuilt er meer een Tom Brady in jou?

Show Sterren op het witte doek
Ook zo dol op de glitter en glamour van Hollywood? 
Doe mee met de workshop “Sterren op het witte doek”.

Sport IJshockey
Ben jij een echte sportieveling en houd jij wel van een 
uitdaging? Doe dan mee aan de ice-games en wordt 
een echte ijshockeyspeler.

Natuur Ultimate Suvival
Ken jij Bear Grylls? Een echte avonturier en survial 
expert. Wil jij net zo als hem worden en leren hoe je 
moet overleven in de wildernis? Survial dan mee!

Creatief Do It Yourself!
DIY of terwijl Do It Yourself. We gaan aan de slag 
met allerlei leuke knutsel DIY filmpjes van bekende 
vloggers. Doe je mee?

Spel Dodge ball
Wordt jij de nieuwe Adrew Catchum? Vang jij alle 
ballen en gooi jij alle andere af? Doe dan mee aan 
Dogde ball en wordt onze nieuwe ster speler.

VLAG NICARAGU



junior 7+

DINSDAG

Sport Honkbal
Houd jij van bal spelen en ben je een stoere meid of 
jongen? doe dan met ons mee

Koken Amerikaans koken
Van hamburers, hotdogs en pulledpork tot new 
york cheescake en key lime pie. Leer de typisch 
amerikaanse recepten kennen.

Creatief
I wish you a marry 
christmas

We maken kersttruien, bakken een kerststol en maken 
een adventkalender. Ook denken we aan de ander en 
maken een kerstkaart voor eenzame ouderen.

Uniek 911 Emergency
Volg een heuse brandweertraining, rijd mee in een 
brandweerwagen, volg de ehbo training en leg 
verbanden aan.

Musical The 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!

VLAG BERMUDA



junior 7+

WOENSDAG

Creatief Amerikaans kokkerellen Maak de heerlijkste Amerikaanse gerechten. 

Sport American Ball sports
Leer alle Amerikaanse bal sporten. Van basketbal 
tot american football. Wordt jij de nieuwe Michael 
Jordan? Of schuilt er meer een tom brady in jou?

VLAG CURACUO



DONDERDAG

Uniek Wild Wild West
Maak een wanted poster, leer paardrijden en leer over 
het leven in het wilde westen. 

Feest Disney feestje
Assepoester, De kleine zeemeermin, Toy story, Cars, 
Aladin of Dombo. Met deze workshop maken we er een 
feestje van en doen we veel verschillende dingen!

Natuur American Survival

Welke overlevingstechnieken moet je kennen, welke 

materialen neem je mee en hoe overleef je in Amerika? 

Dat leer je tijdens deze workshop.

Sport Turnen

Leer turnen van een echte turnster! Fleur neemt je mee 

op de lange mat, de trampline of de kast. 

We laten onze kunsten zien in een heuse turnshow!

Creatief Mexican carnaval 

In Mexico vieren ze elk jaar carnaval. Wel heel anders 

dan wij. Hoe? Dat gaan we ontdekken. We ontwerpen 

kleding en maken maskers.

Stan American Rockband
Ben jij een echte rocker en heb je altijd al in een stoere 

band willen zitten? Dit is je kans!

Koken Amerikaans koken

Leer de Amerikaanse keuken kennen en wordt een 

echte chef! Bak jij de lekkerste donut, hotdogs of ben jij 

de popcorn koning? Laat je kunsten zien!

junior 7+

VLAG CUBA



VRIJDAG

Koken Amerikaans koken
Van hamburgers, hotdogs en pulled pork tot New 
York cheescake en key lime pie. Leer de typisch 
Amerikaanse recepten kennen.

Sport / Creatief NBA
Wordt een echte basketballer en speel een NBA 
wedstrijd of wordt een cheerleader, maak pompons, 
leer dansjes en moedig de sporters aan! 

junior 7+

VLAG JAMAICA



MAANDAG

Ontwikkeling Koken met je mentorgroep
Bedenk met z’n allen een eigen Noord-Amerikaans 
menu en nodig de ouders uit in het Amerikaans 
Kookcafe.

sport Basketball
Doe mee met deze super populaire sport en maak 
de spectalairste goals! 

creatief Halloween party
Houd jij van lekker griezelen, slijmen en is niets jou 

te gek? Doe mee met onze Halloween Party. 

Creatief Happy in je tipi Maak een echte indianen tipi van stof en hout. 

Sport US Open Ga mee naar TV Doordraaiers en speel de US Open

SENIOR 9+

VLAG ARUBA



DINSDAG

Creatief Tic Toc
Maak de leukste filmpjes en dansjes van jou en je 
vrienden op de nieuwste muziek.

Sport Zaalvoetbal
Is voetbal helemaal je ding? Leer gave voetbaltrucs 
en doe mee met de toernoois. 

Creatief Musical de 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!

Ontwikkeling Koken met je mentorgroep
Bedenk met z'n allen een Noord-Amerikaans menu 

en nodig je ouders uit in het Amerikaans Kookcafe.

Creatief Groot-groter -grootst Kook je mee op Amerikaanse wijze?! Groot en lekker. 

Creatief Lion King decor maken
Wordt een echte decorbouwer. Ontwerp en maak 

voor de musical de Lion King het decor. 

SENIOR 9+

VLAG VERENIGDE STATEN



DONDERDAG

Sport IJshockey
Leer alles over ijshockey en speel mee met de 
wedstrijden op skeelers. 

creatief Miss Verkiezing
Doe je mee met onze miss verkiezing? Kies de 
leukste outfits, maak je mooi, show je kleding en 
verbluf het publiek met je mooiste praatjes.

Spel Las Vegas Games
Games, daar zijn ze dol op in Amerika. Doe mee met 

de leukste spellen en neem je pokerface mee!

Creatief Disney World Kerstdorp
Maak een eigen winterkerstdorp van piepschuim vol 

met Disney figuren. 

Ontwikkeling Koken met je mentorgroep
Bedenk met z’n allen een Noord-Amerikaans menu 

en nodig je ouders uit in het Amerikaans Kookcafe.

Drama Hollywood vloggen

Kruip in de huid van een beroemde acteur of 

popster en maak een coole vlog. Kunnen de 

anderen raden wie je bent? 

SENIOR 9+

VLAG DOMINICAANSE REPLUBLIEK





www.kidslodge.nl


