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Agenda

Voorstelling Capoeira mini’s 
De mini’s hebben de afgelopen weken 
kennis mogen maken met de Braziliaanse 
vechtdans. Vandaag is het moment dat 
zij hun talenten aan vrienden en familie 
mogen laten zien. 
> 19 maart 2020 / 17.30 - 18.00 uur
> Hefbrug 4 Houten

Peuters in het wild 2-4 jaar
Een kind, dat plezier beleeft in de natuur, 
is vrij en gelukkig. 
> 5 april 2020 / 10.30 - 11.15 uur
> Hefbrug 4 Houten

Paaseieren zoeken
Kom op 2e paasdag naar Kids Lodge want 
wij gaan met z’n alle paaseieren zoeken! 
Wie weet vind jij het gouden ei en staat er 
voor jou een leuke verassing klaar! 
> 13 april 2020 / 10.30 - 12.30 uur
> Hefbrug 4 Houten

Voorstelling Capoeira 
junior en senior 
De junior en senior groepen hebben de 
afgelopen weken kennis mogen maken 
met de Braziliaanse vechtdans. Vandaag 
is het moment dat zij hun talenten aan 
vrienden en familie mogen laten zien. 
> 21 april 2020 / 17.30 uur
> Gymzaal Tuibrug 6 Houten

Karikatuur uur
Heeft u altijd al uw kind op een 
humoristische manier getekend willen 
hebben? Dat kan tijdens het karikatuur 
uur! Laat aan de mentor van uw kind 
weten of u dit wilt of niet want er is een 
beperkt aantal plekken.
> 23 april 2020 / 17.00 uur - 18.00 uur
> Ontvangsthal Tuibrug 6 Houten

Koningsdag
Vandaag proosten wij op onze 
fantastische koning en daarom zijn wij 
gesloten! 
> 27 april 2020

Vijfwal Familyrun
Een opstakelrun voor de hele familie!
> Vrijdag 15 mei 2020 / 18.00 uur
> De start is op Hefbrug 4 Houten

Meivakantie
> 27 april tot en met 5 mei



Ontdekkingsreis door Zuid-Amerika

Zuid-Amerika ligt tussen de Grote en 
Atlantische Oceaan. Ze spreken bijna 
overal Spaans. En in Suriname spreken ze 
natuurlijk Nederlands.

Het Amazonegebied is het grootste 
regenwoud ter wereld! Er leven 100 miljoen 
insectensoorten, honderdduizenden
plantensoorten, en bijna 2.000 soorten 
vogels en zoogdieren. In dit oerwoud leven 
veel bijzondere dieren zoals poema’s, 
papegaaien, piranha’s, luiaards etc.

Op deze foto zie je de Machu Picchu. Dit is 
een ruïnestad van de Inca’s in Peru.

tEAM

Roxana

Pedagogisch medewerker Senior

LuiaardAmazonegebied

peru



De reis van mijn leven. Curaçao 2011

Als 21 jarige kreeg ik de kans om een half jaar “stage” te gaan lopen in Curaçao.
Na 1 minuut na denken wist ik dat ik dit avontuur wel wilde aangaan.
Eenmaal op het eiland kwam ik erachter dat mijn werkdagen bestonden uit het geven 
van welgeteld 3 uur gymles per dag. Alle tijd dus om het eiland echt te leren kennen. 
Van de mooiste stranden tot aan het hoogste puntje van de Christoffelberg alles heb 
ik gezien en beleefd. Maar de mooiste ontwikkeling is toch wel dat Curaçao heeft 
bijgedragen aan de persoon wie ik nu ben. Dus mocht je zoon of dochter ooit gaan 
stagelopen in Curaçao er valt genoeg te leren!

Alle mooie stranden, duiktripjes, auto tochten, BBQ’s, feestjes, happy hours en nog 
meer feestjes, hebben er toe geleid dat dit eiland een speciaal plekje in mijn hart heeft 
gekregen. Ik heb altijd gezegd dat ik weer terug zou keren naar Curaçao om daar te 
trouwen. 

Zeven jaar later mocht ik het JA woord geven aan de mooiste vrouw van mijn leven op 
het mooiste strand van de wereld.

tEAM

JA!

Daan Uylenbroek

Manager Sport



tEAM

Als ouder van drie kinderen had ik 
mijn kinderen het volgende beloofd; 
als ze van de basisschool af kwamen 
mochten ze een reis uitkiezen naar 
keuze. Mijn dochter koos voor het 
land Costa Rica en de stad Panama. 
De groep waarmee we op reis 
gingen bestond uit verschillende 
families met kinderen in dezelfde 
leeftijdscategorie. 

Wij hebben boottochten gemaakt 
om dolfijnen en walvissen te spotten, 
als ‘Tarzan & Jane’ geslingerd aan de 
Lianen en in de jungle rondgelopen. 
Je komt ogen en oren te kort als 
je door de jungle loopt en op zoek 
gaat naar wilde dieren want die zijn 
er genoeg te vinden. Wat dacht je 
van; apen, luiaards, fel gekleurde 
kikkers, schildpadden, kaaimannen 
en leguanen. Het is te veel om op te 
noemen. 
Costa Rica betekent letterlijke 
‘rijke kust’. Niet alleen de kust 
is rijk en divers maar ook de 
binnenlanden. Nevelwouden, jungle, 
mangrovebossen, vulkanische 
zwavelmeren en gebieden die alleen 
met de boot zijn te bereiken. Dat 
is Costa Rica en Panama. En wij 
hebben het allemaal gezien!
 
Ik vind het onwijs leuk dat ik mijn 
ervaringen mag gaan delen met 
de kinderen. Tijdens de workshops 
worden er op maandag  jungle 
dieren gemaakt  van Pompons. Op 
dinsdag verzamelen de kinderen 
zich bij de totempaal om te springen 
en te zwingen tijdens de toffe 
indianenparty! En op donderdag mag 
je zelf je eiland gaan ontwerpen. 

Louise Nafzger
Pedagogisch medewerker junior



MAANDAG

Natuurverschijnselen
Hoe werken vulkanen, watervallen en regenbogen eigenlijk? We 
gaan het ontdekken!

Alpaca’s 
Wat weet jij van alpaca’s? We gaan ze verzorgen en we nemen ze 
mee op pad!

Latijnse Dans
Leer de Latijnse dans, maak je eigen instrument en geef een 
Show!

DINSDAG

Sporten Leer de American football en rugby sport

Voetballen leer de Copa Americana voetbalstijl

Musical Musical ‘Nemo’

WOENSDAG

Creatief met cactus Klei, verf en versier en  je eigen cactus

Hockey Leer de basistechnieken, werk aan je conditie en win!

Mini’s  4+

Suriname



Mini’s  4+

DONDERDAG

Bloemen Versier je vaas en leer bloemschikken!

Zomercarnaval Maak je eigen tooi en sambabal en swing mee in de dans battle!

Capoeira Leer de danstechnieken uit de vechtsport capoeira!

Berenland
Wat leven er in Zuid Amerika? Beren! We gaan op reis naar 
berenland! Zingen jullie mee?

VRIJDAG

Tapas Festival!
Tapas Festival! Lekker smullen van de lekkere hapjes.
Papa’s en mama’s mogen ook komen proeven!

Maja’s Ontwerp een indianendorp en leef als een echt indiaan!

ecuador



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.

BRAZILIË



BRAZILIË

junior 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’!

BOLIVIA



Junior 7+

MAANDAG

Koken Zuid Amerikaanse keuken
Of je nu op zoek bent naar een recept voor een 
gezellig diner, tapasavondje, snelle maaltijd, high 
tea, of een feestje, je maakt het allemaal!

Sporten Beachsport
Kleurige zwembroeken en zongebruinde vrolijke 
mensen op het strand van Brazilië. Ontdek de 
favoeriete beachsporten van de Copacabana.

Natuur Wereld wonderen
Bouw een koepel, wolenkrabber, brug en meer 
tijdens deze workshop.

Sporten Voetbal skills
De beste voetballers van Zuid Amerika hebben op 
straat leren voetballen. Doe dan mee met deze 
workshop en werk aan jouw beste tricks en skills!

Creatief Jungle dieren
Hou jij van knutselen en dieren? Dan kan je hier goed 
aan mee doen, knustel je eigen pompom diertje.

BRAZILIË



Junior 7+

DINSDAG

Techniek Favela bouwproject
Bouw de Braziliaanse Favela's na tijdens dit 
miniatuur project.

Koken
Zuid-Amerikaanse 
gerechten

De Zuid-Amerikaanse keuken... Heerlijk gerechten 
maken en die ook nog zelf proeven... Kook jij mee?

Sporten Indiaca Dit is een braziliaanse sport.... shuttle badminton

Uniek Charles Darwin
Leer de dieren kennen van kidslodge maar leer ook 
vooral hoe je deze dieren moet verzorgen.

Creatief Indianen dorp/feestje
Ontdek op een creatieve manier het leven van de 
indianenstammen. 

Sporten De Copa America 2020
Strijdt mee om de Copa America 2020 cup en wie 
weet wordt jij met jouw BSO team de winnaar van 
dit fantastische BSO toernooi!

Sport Capoeira
Deze Braziliaanse vechtdans is populair in Zuid 
Amerika. Beweeg op muziek, voel het ritme en breng 
jouw tegenstander uit balans 

BRAZILIË



peru

Junior 7+

WOENSDAG

Creatief/
educatief

Alpaca party!
Ben jij helemaal gek van de Alpaca's? Ontdek wat je 
allemaal kunt doen met deze fantastische beesten!

Sporten Voetbal skills
De beste voetballers van Zuid Amerika hebben op 
straat leren voetballen. Doe dan mee met deze 
workshop en werk aan jouw beste tricks en skilss!



DONDERDAG

Educatie Spaans
Ola! één van de meest gesproken talen wereldwijd is 
Spaans. Leer de basis van deze wereldtaal die ook in 
Zuid Amerika veel gesproken wordt.

Sporten Surinaamse sporten
Wil jij een nieuwe sport leren? Doe dan mee en 
leer djoel, mi linga lassi, piet piet ruiter. 

Uniek van Andes tot Amazone
In deze workshop leer en kijk je naar de bergen, 
bomen en bodem.

Creatief Eigen eiland ontwerpen
Enkele Zuid-Amerikaanse landen hebben 
eilandengroepen. En deze eilanden gaan wij 
ontwerpen tijdens deze creatieve workshop! 

Koken
Zuid-Amerikaanse 
gerechten

Of je nu op zoek bent naar een recept voor een 
gezellig diner, tapasavondje, snelle maaltijd, high 
tea, of een feestje, je maakt het allemaal!

Tekenen Striptekenen
Ben jij gek op Donald Duck en andere strips? Leer 
de technieken van striptekenen en maak een eigen 
stripverhaal.

Junior 7+

Argentinië



BRAZILIË

VRIJDAG

Koken
De Zuid-Amerikaanse 
keuken

Heerlijk gerechten maken en die ook nog zelf 
proeven... Kook jij mee?

Sport Poctato
Leer en speel het typische poctato die de Maya's, 
een bekende Indiaanse stam.

Creatief Jungle creative 
Ontdek op een creatieve manier de jungles en 
oerwouden van Zuid Amerika!

Junior 7+



BOLIVIA

Senior 9+

MAANDAG

Creatief Lama Drama Ontwerp je eigen lama voor op jouw t-shirt.

Koken Koken (groep Paars)
Ga samen gezellig met je mentorgroep Zuid-
Amerikaanse gerechten maken en nodig de laatste 
week je ouders uit om te komen proeven.

Sport Unihockey/slagbal Wint jou team de meeste punten?

Creatief Molas maken
Maak met lapjes stof je eigen dierencreaties op 
doek.

Spel Uruguay lasergame
In Uruguay is lasergame een favoriet, ga jij deze 
uitdaging aan?



Senior 9+

DINSDAG

Creatief Pinata's knutselen Ontwerp je eigen Pinata!

Educatie Spaans
Ola! Één van de meest gesproken talen wereldwijd is 
Spaans. Leer de basis van deze wereldtaal die ook in 
Zuid Amerika veel gesproken wordt.

Sport De Copa America 2020
Strijdt mee om de Copa America 2020 cup en wie 
weet wordt jij met jouw BSO team de winnaar van 
dit fantastische BSO toernooi!

Koken Koken (groep Oranje)
Ga samen gezellig met je mentorgroep Zuid-
Amerikaanse gerechten maken en nodig de laatste 
week je ouders uit om te komen proeven.

Sport Capoeira
Deze Braziliaanse vechtdans is populair in Zuid 
Amerika. Beweeg op muziek, voel het ritme en breng 
jouw tegenstander uit balans 

Spel Spelshow
Weet jij al alles over Zuid-Amerika? Deel je kennis 
tijdens de Zuid-Amerikaanse spelshow!

colombia



Senior 9+

DONDERDAG

Creatief Next alpaca top models
Maak zelf de props voor elke  week een andere foto 
shoot met de alpaca.

Sport Volleybal Leer de technieken en regels van volleybal.

Sport Beachsport 
Kleurige zwembroeken en zongebruinde vrolijke 
mensen op het strand van Brazilië. Ontdek de 
favoeriete beachsporten van de Copacabana.

Koken Masterchef Zuid-Amerika
Of je nu op zoek bent naar een recept voor een 
gezellig diner, tapasavondje, snelle maaltijd, high 
tea, of een feestje, je maakt het allemaal!

Dans Zumba
Schud je heupen en ga helemaal los op echte 
Zumba muziek!

Koken Koken (groep Blauw)
Ga samen gezellig met je mentorgroep Zuid-
Amerikaanse gerechten maken en nodig de laatste 
week je ouders uit om te komen proeven.

BOLIVIA



dieren in 
het spaans



landen zoeken



van punt naar punt

welk dier zie je?

.............................................



Vlaggen
Trek een lijn naar de juiste vlag

suriname

BRAZILIË

colombia

peru

argentiniË

bolivia



www.kidslodge.nl


