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Beste ouders,

We zitten nog volop in de periode Azië en wat een prachtige reis 
is dit om met de kinderen te maken. Het is de oudere kinderen niet 
onopgemerkt gebleven wat een ellende het op dit moment in China 
is en tijdens sommige workshops is er uitvoerend over gesproken. 
Wat knap dat zij zo begaan zijn met de wereld. 

Daarover gesproken. De wereldverbeteraars zijn hard op weg om de 
wereld een stukje beter te maken. Ze hebben straatvuil geprikt en 
hier mooie kunstwerken van gemaakt en ook op sociaal vlak blijven 
ze niet achter. Een bezoek aan het verzorgingstehuis zit nog in de 
planning. Andere kinderen leren volop Chinese woorden, Japanse 
gebruiken en leren van Aziatische gerechten proeven. De mini’s 
hebben een minioptreden in het chinees gegeven, wat een kanjers! 

En nu zijn we aangekomen bij de voorjaarsvakantie, het thema is 
Circus, met een klein Caribisch tintje want we vliegen volgende 
periode alweer door naar Zuid Amerika. 

Aanmelden kan t/m zondag 16 februari 2020, via de ouder app:
>Agenda > Dag aanvragen > Kies datum > Kies vakantie (mini, junior 
of senior). Betaling >betalen met tegoed of in rekening brengen op 
de factuur.

Let op! Jullie kind staat in de schoolvakanties niet standaard 
ingepland. Jullie dienen voor alle dagen dat je gebruik wil maken 
van vakantieopvang zelf een aanvraag te doen.

Groet, 

Kids Lodge





Ochtend
 > Gelukkig hoeft de popcorn niet in je rugzak! Want we maken vandaag een persoonlijke 

popcornbak!

Middag
 > Komt die zelfgemaakte popcorn bak even goed van pas! Want we gaan met zijn alle naar de 

bioscoop!

Oh nee! Al het personeel is door de circusdirechteur ontslagen! 
Alleen clown Carlo is nog in dienst. Omdat de directeur het te druk 
heeft moet Clown Carlo opzoek naar nieuwe personeelsleden.  
Misschien willen de kinderen opgeleid worden tot echte 
circusartiesten? 
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Ochtend
 > Crea Bea! Versier je eigen potje!

 > Ben jij een echte gymfanaat? Leer het vandaag als een echte acrobaat!

Middag

 > Oh wat zijn we weer fanatiek! Deze middag dansen we met onze linten bij het ritmisch gymnastiek! 

 > Heb je goed onthouden wat er staat? Misschien is het wel een acrobaat op de memoriekaart! 

 > Geen paniek! Vandaag is er een optreden gymnastiek! 

Ochtend

 > Crea Bea! We maken vandaag een winter schut bordje!Balanceren op een koord, jongleren met 

doekjes of hangen aan de trapeze! Vandaag ga je het allemaal leren!

 > Welke dieren zijn er allemaal in het circus? Vandaag maken we een dierentaart!

Middag

 > Balanceren op een koord, jongleren met doekjes of hangen aan de trapeze! Vandaag ga je het 

allema leren!

 > Kruip in de huid van een echte circus artiest of schmink je als een tijger, leeuw of ander dier uit het 

circus!

Ochtend  > We gaan gezellig met zijn allen naar het bos! 

Middag  > Wie komt er op bezoek? Staat daar nou een clown om de hoek? 

Ochtend

 > Wist je dat er tegenwoodig ook pinguins in het circus te vinden zijn? Vandaag maken we onze 

eigen pinguin!

 > Trek je ski-pak maar aan, want vandaag doen we de winterspelen!

 > Crea bea fanatiek! Vandaag maken we een clown in paniek! 

Middag

 > Trek je ski-pak maar aan, want vandaag doen we de winterspelen!

 > De vogels gaan wij vandaag extra goed verzorgen, we maken namelijk vetbollen!

 > Retteketet! Heb jij je rode neus al opgezet? Want vandaag wordt je een echte clown!





Ochtend
 > Zet je hoge hoed maar alvast op, want vandaag hebben we hoog bezoek van een echte 

goochelaar. 

Middag
 > Sla op een trommel, speel op een gitaar of op het keybord! Vandaag maak je eigen circusmuziek!

 > Wat zie ik nu? Is dat een clown, een acrobaat of een leeuwentemmer? Maak je eigen circuskijkdoos!

Iedereen is in rep en roer want Sjonnie Sing krijgt een gastoptreden 
bij Het Circus Kids Lodge. Hij is natuurlijk erg zelfverzekerend zoals 
we gewend zijn van hem maar niet iedereen is blij met hem. Er is 
iemand ontzettend jaloers .... Lynn Suikerspin doet er alles aan om 
het optreden in de weg te staan. Beleef elke dag het avontur mee!

Ochtend
 > Grimeren kun je leren! 

 > Jongleren, balanceren en nog veel meer dingen leren tijdens de circusschool! 

Middag
 > Een menselijke piramide bouwen? Ja, dat kan tijdens de acrobatengym! 

 > Heb jij de goochelaar al ontmoet? Want wat haalt hij nu precies uit zijn hoge hoed?

Ochtend
 > Wist je dat je niet alleen op een ballon kon blazen? Vandaag gaan wij er allemaal leuke vormen 

mee vouwen!

Middag

 > Kruip in de huid van een echte dierentemmer!

 > Cirque du toillete! Je zult verstelt staan wat je allemaal kan doen met een wc rol! 

 > Heb jij een goed evenwicht? Dat testen wij vandaag bij de slackline! 

Ochtend
 > Zit jij vol kattenkwaad? Wordt vandaag een echte acrobaat!

 > Wat wil jij worden? Een tijger, olifant of een clown? Kom naar het schmink spectakel!

Middag

 > Wist je dat je niet alleen op een ballon kon blazen? Vandaag gaan wij er allemaal leuke vormen 

mee vouwen!

 > Met deze creatieve middag is het maar net waarvoor je kiest! Wat hangt er in de lucht? Het is een 

trapeze artiest. 

Ochtend

 > Riemen vast! Vandaag gaan we in de prive bus van Ouwehands Dierenpark richting de dierentuin!

 > Fiets jij op een fiets met twee wielen? Vandaag doen wij het op een eenwieler. 

 > Heb jij een goed evenwicht? Dat testen wij vandaag bij de slackline! 

 > Apekooi erop los want het is chaos is het circusbos!

Middag

 > Riemen vast want vandaag gaan we in de prive bus van Burger Zoo richting de dierentuin.

 > Kun jij een olifant, giraffe of een ander spectaculair dier uit de dierentuin nabouwen van 

kaplablokken?

 > Apekooi erop los want het is chaos is het circusbos!
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Ochtend

 > Jongleren, balanceren en acrobiek! Heb jij de beste techniek? 

 > Wist je dat je niet alleen op een ballon kon blazen? Vandaag gaan wij er allemaal leuke vormen 

mee vouwen!

Middag
 > Heb jij de goochelaar al ontmoet? Want wat haalt hij nu precies uit zijn hoge hoed? 

 >  DJ! Druk op play en dans met ons mee! 

Deze week staat in het thema van Cirque du Soleil/carnaval.  
Cirque du Soleil is opgericht door twee voormalig straatartiesten 
staat in het teken van show & entertainment. Theater, jongleren, 
acrobatiek, magie en clownerie. Elke dag zal je met de workshop iets 
maken of oefenen  om later het aan het publiek te laten zien! Laat jij 
de vetste tricks of kunstjes zien?

Ochtend
 > Grimeren kun je leren! 

 > Jongleren, balanceren en nog veel meer dingen leren tijdens de circusschool! 

Middag
 > Een menselijke piramide bouwen? Ja, dat kan tijdens de acrobatengym! 

 > Heb jij de goochelaar al ontmoet? Want wat haalt hij nu precies uit zijn hoge hoed? 

Ochtend
 > Een menselijke piramide bouwen? Ja, dat kan tijdens de acrobatengym! 

 > Wordt een echte improvisatieacteur tijdens het theater van ‘De Lama’s’

Middag

 > Zing met ons mee tijdens deze hippe karaoke middag! 

 >  Het is hip, tof en stoer! Tijdens de freerun academy leer je een handstand, back flip of een koprol 

over het parcour.

Ochtend
 > Zit jij vol kattenkwaad? Wordt vandaag een echte acrobaat!

 > Wat wil jij worden? Een tijfer, olifant of een clown? Kom naar het schmink spectakel!

Middag

 > Wist je dat je niet alleen op een ballon kon blazen? Vandaag gaan wij er allemaal leuke vormen 

mee vouwen!

 > Met deze creatieve middag is het maar net waarvoor je kiest! Wat hangt er in de lucht? Het is een 

trapeze artiest.

Ochtend

 > Heb jij ook gehoord van poi? Vandaag gaan we er eentje maken?

 > Wist je dat je in Amerika ook stuntmannen en stuntvrouwen hebt in het circus? Vandaag worden 

jullie de stunterts!

Middag
 > Schminken en grimeren! Je kunt het allemaal leren. 

 > Laat je beste tricks zien, tijdens de meest toffe sportspelen!
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