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Een paar jaar geleden heb ik samen 
met mijn ouders en mijn zusje een 

mooie reis door Amerika gemaakt!
We zijn gestart in New York, wat 

een gave stad is dat zeg! We zijn 
doorgereisd naar North-Carolina, 

Fort Myers, Miami, Key West en de 
Bahama’s. 

Tijdens deze reis hebben we zoveel 
gezien en gedaan. Een groot 

avontuur was met een airboat over de 
Everglades om Alligators (krokodillen) 
te spotten. Wist je dat je op weg naar 

Key West bijna 200 km lang alleen 
water om je heen ziet? Zo’n lange 

brug had ik nog nooit gezien. 
Op de Bahama’s heb je zo’n wit zand 

en blauw water en kan je zelfs met 
varkens zwemmen! 

Ik kan niet wachten om nog eens naar 
Amerika toe te gaan!

ANNE
IJSSELSTEIN MANAGER

TEam



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. 

Later in LA zag ik in een sportclub een 
toffe activiteit. Fit zijn op een leuke 
manier is een hele hype en ook voor 
Kids Lodge worden de kinderen hierop 
getrakteerd. Kennen jullie Jumping al? Op 
moderne muziek jumpen de kinderen op 
het ritme op een trampoline. De kinderen 
van junior kunnen dit kiezen komende 
periode (combinatieworkshop).

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



MINI’S

Amerikaanse hapjes koken 

Sporten 

JUNIOR / SENIOR

De natuur in 

Videoclip maken 

MAANDAG



MINI’S

Ontdekken in de natuur

Maak je eigen dromenvanger

JUNIOR / SENIOR

Hockeytraining van HCIJ

Masterchef 

DINSDAG



MINI’S/JUNIOR/SENIOR

Amerikaanse sporten 

Indiaanse knutsels 

WOENSDAG



MINI’S

Typisch amerikaanse snacks 

Knutselen 

JUNIOR / SENIOR

Je eigen vulkaan maken 

Extreme sports 

DONDERDAG



MINI’S/JUNIOR/SENIOR

Jumping workshop bij Dansja

VRIJDAG


