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Workshops



Kinderen willen de wereld ontdekken. Leren 
lopen, leren fietsen. Naar buiten gaan, kijken 
wat er gebeurt op straat en samen spelen met 
vriendjes. 

Als vanzelf gaan ze deelnemen aan het verkeer. 
Een prachtig en gevaarlijk avontuur. Tijdens 
onze verkeersweek van 6 t/m 10 mei laten wij 
de kinderen spelenderwijs kennis maken met 
allerlei regels en afspraken van het verkeer, 
zowel bij de dagopvang als bij de BSO. Alle 
workshops zullen deze week in het teken staan 
van verkeer.

JONGLEREN IN HET VERKEER

Op 14 mei is de “Dag van de groene 
kinderopvang”. Op deze dag wordt er in de 
kinderopvang gevraagd om extra activiteiten te 
organiseren die passen binnen de doelstelling 
van Stichting Groen Cement.

Kids Lodge heeft het kwaliteitsmerk “Groene 
Kinderopvang van Groen Cement” en doet 
hieraan graag mee. Alle workshops hebben 
deze middag een groen tintje.  

DAG VAN DE GROENE OPVANG
6 T/M 10 

MEI

14
MEI

 EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Op 12 juni is het nationale buitenspeeldag. Wij 
zullen deze dag zoveel mogelijk buiten te vinden 
zijn. Bij verschillende activiteiten in de buurt, 
speeltuintjes en onze eigen workshops.

Ook zullen wij met Kids Lodge te vinden zijn met 
verschillende activiteiten in de wijk de “Mossen’ 
(Pronkmos). Komen jullie gezellig kijken?

NATIONALE BUITENSPEELDAG 12
JUNI



 EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Op 19 juni is het vriendjes en vriendinnetjes dag. 
Ieder kind mag zijn vriendje of vriendinnetje 
van school, uit de buurt of van een sportclubje 
meenemen naar Kids Lodge. 

Wat gaat dat een feest worden! Informatie volgt 
later via de app.
 

Op vrijdag 17 mei vindt alweer de derde editie 
van de Vijfwal Family Run plaats; een obstakel 
run voor het hele gezin, waarbij met name 
plezier hebben voorop staat. Zijn jullie als gezin 
ook sportief en lijkt het jullie leuk om over de 
gaafste obstakels en het sportparcours de 
Vijfwal te gaan? Vul het deelnameformulier in 
via de website van Kids Lodge en we zien je 
graag 17 mei.

Drie routes
1,5 kilometer (leeftijd 4+)
3,5 kilometer (leeftijd 8+) 
5 kilometer (leeftijd 10+)

De leeftijden zijn een indicatie, alleen de 
ondergrens van minimaal 4 jaar staat vast. De 
routes starten vanaf Park Schoneveld bij More 
Chi Martial Arts en eindigen in de tuin van Kids 
Lodge.

Programma
Vanaf 17.30 uur: welkom en aanmelden – bij 
More Chi Martial Arts ontvang je je startnummer 
18.00 uur: warming up voor alle deelnemers
18.15 uur: start route 5 km
18.30 uur: start 1,5 km en 3,5 km

Inschrijven kan met de QR code op de flyer 
of kijk op https://www.kidslodge.nl/sporten/
sportprogrammas/vijfwal-family-run/.

VRIENDJES & VRIENDINNETJES DAGVIJFWAL FAMILY RUN 19
jUNI

17
MEI

AVONDVIERDAAGSE 
21 T/M 24

MEI

van 21 t/m 24 mei is het weer avondvierdaagse. 
Kids Lodge ondersteunt jullie graag in deze 
hectische week.

Ook dit jaar bieden wij weer het bekende 
avondvierdaagse pakket. Kinderen kunnen bij 
ons eten, de kinderen worden naar de juiste 
startplek gebracht en ze krijgen iets lekkers mee 
voor onderweg.

Je kunt je aanmelden via onderstaande link: 
https://www.kidslodge.nl/sporten/
sportprogrammas/avondvierdaagse/ 

Kosten: € 8,50 per kind per dag (deze worden 
achteraf gefactureerd door Debicare)



FESTIVAL 10 JARIG BESTAANMODDERDAG 13
JULI

28
JUNI

 EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Op 28 juni doet Kids Lodge mee aan 
“Modderdag”. Wat is er nu fijner dan spelen met 
zand en water? 

De workshops zullen deze hele middag in het 
teken staan van modder. Graag deze dag 
oude kleding aan en eventueel een schoon 
setje meegeven, zodat er heerlijk gespeeld kan 
worden met modder!

Op 13 juli is het zover een groot feest voor alle 
ouders, kinderen, partners en personeel voor ons 
10 jarig bestaan! 

Activiteiten voor jong en oud, muziek, eten en 
drinken allemaal in “Festival style”. Zet hem 
alvast in de agenda. Meer informatie volgt later 
via de app.
 
 

Elk jaar is Kids Lodge weer aanwezig met vele 
kinderen om een sportieve bijdrage te leveren 
aan de Loop door Houten. Kinderen kunnen zich 
via Kids Lodge inschrijven, lopen dan met een 
Kids Lodge begeleider mee (alleen 600 meter) 
en t-shirt van Kids Lodge aan. Wij regelen en 
betalen het startnummer voor jullie. Heb je zin 
om wat langer te blijven? Het personeel van Kids 
Lodge zal aan de 5 km deelnemen, wij kunnen 
jullie aanmoediging hard gebruiken.

De afstanden zijn:
•  Kidsrun (600 meter)
voor kinderen uit groep 1 t/m 4
•  Jeugdloop (1300 meter)
voor kinderen uit groep 5 t/m 8

Jullie ontvangen binnenkort meer informatie via 
de app. 

LOOP DOOR HOUTEN 14
JUNI



IRWAN SOERJONOTOKOESOEMO ROEL OUDSHOORN

Mijn naam is Roel Oudshoorn en ik ben 22 jaar oud. Ik werk bij Kids Lodge in 
het zwembad en bij de mini's. In het zwembad ben ik bezig om kinderen met 
plezier en een positieve manier voor te bereiden op hun A,B of C diploma. Bij 

de mini's hou ik me bezig met de sport.

Lekker bewegen met de kinderen in de gymzaal of lekker buiten. Ik vind het 
super leuk om te zien dat kinderen plezier hebben als ze aan het sporten zijn.

Buiten Kids Lodge werk ik bij een Eethuis of je kunt me vinden bij de voetbal of 
met vrienden in de stad.

Mijn naam is Irwan, 29 jaar en ben in 2011 begonnen met stage lopen en ben 
inmiddels 5 jaar werkzaam bij KidsLodge. In die tijd ben ik werkzaam geweest 
voor de PartyLodge, NSO, de overblijf bij de Plantage en coördineer nu de 
studiedagen van KidsLodge.

Eerst een stageplek waarbij ik mezelf nog moest uitvinden en nu inmiddels 
veranderd tot een onderdeel van een bruisende familie die KidsLodge heet. 
Want de huiselijke /vertrouwde sfeer bij KidsLodge maakt het voor mij een 
aangename werkplek om te werken. Ik zie het echt als een familie waar 
iedereen zijn kwaliteiten inzet om het leven zo mooi te maken als dat het is.. 
Met mij als gekke oom die altijd wel van een lolletje houdt en waar je altijd een 
dolletje mee kan trappen. Met altijd de ontwikkeling van een kind als individu 
en samenhang t.o.v. de groep als voorname aandachtspunt.

Met kinderen werken geeft mij vooral veel energie als de kinderen zodanig 
enthousiast zijn, dat ze niet te houden zijn! Dat ze elke weer uitkijken om je 
te zien en zin hebben om naar KidsLodge te gaan. Of het nou gaat om een 
kinderfeestje, een activiteit met NSO of gewoon een goed gesprek of dolletje 
tussendoor. Het is werkelijk genieten als kinderen je nog steeds anekdotes 
vertellen van 3 jaar geleden.

Ik weet dat ik als kind ook altijd gekke en bijzondere momenten intenser 
beleefde, en tot de dag vandaag me dat soort momenten altijd bij blijft. Die 
momenten probeer ik zoveel mogelijk te creëren voor kinderen.

Irwan
Roel

 TEAM VOL TALENTEN



SPORT & SPEL

TECHNIEK

CREATIEF

THEATER

DANS & MUZIEK

KOKEN

MULTIMEDIA

NATUUR

EDUCATIEF



Klim mee op onze nieuwe klimmuur, gooi en 
mik op verschillende doelen en overleef de 
verschillende onderdelen.

Met deze workshop ga je allemaal verschillende 
dingen doen met een ei. Daar word je blij van! 

We gaan de dieren uitdagen om op een andere 
manier aan eten te komen. Doe je mee?

Doe je mee gezellig hoelahoepen?! Met een 
hoepel gaan we allemaal leuke kunstjes doen. 

Verkleed als Fransman met stokbrood onder 
arm eruit.

MA

INDOOR EN OUTDOOR SURVIVAL

BLIJ MET EEN EI

DIEREN EET CHALLENGE

HOELAHOEPEN

JEU DE BOULLES

Help je mee zaadbommen maken? Deze 
bommen gooien we in de natuur, zodat er overal 
mooie bloemen ontstaan. Daar worden wij blij 
van, maar ook de bijen!

Freek Vonk komt helaas niet op bezoek, maar 
wel zijn neef. Leer van alles over dieren en de 
natuur. 

Doe mee met onze yoga workshop.  We doen 
allemaal verschillende kunstjes, waar je lekker 
lenig van gaat worden. 

Ook dol op water? Met deze workshop gaan we 
verschillende waterspelletjes doen. Schilderij 
maken tegen muur, boter kaas en eieren.

Tijdens deze workshop gaan we allemaal 
verschillende turn oefeningen doen. Koprollen, 
mooie sprongen, laat al je kunsten maar zien! 

Er moet weer hard gewerkt worden in onze 
moestuin. Spitten, zaaien, en water geven. 

Tijdens deze workshop maak je een mooi 
kunstwerk van strijkkralen. 

Het is lente! Knutsel je eigen lentedieren. 

Tijdens deze workshop moet je goed kunnen 
zoeken. Kun jij alle dino eieren vinden?

1,2,3,4 jaaa, we gaan verstoppertje spelen in het 
donker! Kun jij iedereen vinden? 

DI DI

DI DI

DI WO

DI WO

DI WO

ZAADBOMMEN MAKEN FREEK VONK WORKSHOP

WATER GAMES

MOESTUIN

LENTEDIEREN

VERSTOPPERTJE IN HET DONKER 

YOGA KIDS

TURN CLINIC

STRIJKKRALEN PARTY

DINO EIEREN ZOEKEN 

MA

MA

MA

MA

mei juni juli

2019  KIDS LODGE WORKSHOPS MINI 4+



We gaan er lekker op uit. We gaan naar de 
kinderboerderij!!! 

Ga je mee spelen in het zand? En een groot 
zandkasteel maken? 

Verstop de schoenen van je  groepsgenootjes. 
Vind je eigen schoenen en verklap niet waar die 
van de anderen liggen! 

Speel hockey met je vriendjes bij Kids Lodge. Maak met technisch duplo de tofste 
bouwwerken! 

Kids Lodge is jarig! We zijn 10 jaar geworden. 
Knutsel je mee aan het geheime cadeau?

Maak van een tak een krokodil. Pas op anders 
bijt hij in je bil! 

We gaan stoeien! Speel allemaal leuke spelletjes 
met elkaar en ontdek je krachten.

Doe mee met onze leuke yoga en 
hoepelspelletjes. 

We gaan een glazen potjesversieren en hier 
sterrenkers in zaaien. 

Ben jij ook zo goed in bellenblazen. Of ben je 
heel goed in bellen vangen? We gaan bellen 
blazen! 

DO DO VR

DO DO

DO VR

DO VR

DO VR

KINDERBOERDERIJ ZANDKASTEEL SCHOENEN VERSTOPPERTJE

HOCKEY KIDS TECHNISCH DUPLO

KIDS LODGE VERRASSING KROKODILLEN TAK

STOEIEN HOELAHOEPEN EN YOGA

STERRENKERS ZAAIEN BELLENBLAAS SPELLETJES

 KIDS LODGE WORKSHOPS MINI 4+ mei juni juli

2019



We gaan lekker stoepkrijten buiten. Doe je mee? 

Speel het spel vuur, water en spons!

Ben jij het zonnetje in huis? En straal bij het 
schilderen van de zon.

Muziek, liedjes en stoelendans, doe je mee? 

Word jij onze topscorder van Kids Lodge?

MA

STOEPKRIJTEN

VUUR, WATER EN SPONS

GIPS ZONNETJES

MUZIEK 

LEVEND DOELENSPEL

Doe de leukste proefjes en ontdek hoe leuk 
science is! 

Word dokter en opereer een patient, maar pas 
op dat hij niet wakker wordt terwijl je bezig bent! 

Teken een Rangoli of een prachtige mandela.Kun jij ook mega grote bellen blazen, met je 
zelfgemaakte bellenblaas en loep? 

Hoe goed kun jij skeeleren? Hoe goed ben jij in sporten?

Maak een eiland van papier en heb veel plezier! Hoeveel goede antwoorden beantwoord jij in 
onze Quiz! 

Word jij de nieuwe Frenkie de Jong of Lieke 
Martens?

Bedenk je eigen stripverhaal en maak een eigen 
strip. 

MA DI

DIDI

DI WO

DI WO

DI WO

PROEFJES WETENSCHAPS SPELLETJES

RANGOLI MAKEN

MULTIBAL

QUIZ MASTERS

MAAK JE EIGEN STRIPBOEK

XXL BELLENBLAZEN

SKEELEREN

EILAND MAKEN

VOETBALSKILLS

MA

MA

MA

MA

mei juni juli

2019  KIDS LODGE WORKSHOPS JUNIOR 6+



Ben jij onze spelletjes koning of koningin? 

WO

ROYAL GAMES

Verstop de schoenen van je  groepsgenootjes. 
Vind je eigen schoenen en verklap niet waar die 
van de anderen liggen! 

Doe je mee lekker sporten in het bos! We gaan op bezoek bij een echte imker. We 
gaan een kaarsje maken van bijenwas en 
honing proeven. Maak je eigen bijenkorf maken 
en insectenhotel.

Speel de leukste spelletjes die je ook op de 
camping kan doen! 

Pimp je eigen sport T-shirt! 

Heb jij je speurneus bij je?
Zoek sporen in het bos! 

Maak een bootje wat kan blijven drijven op het 
water. 

Doe mee met onze survival training.  

Ga je mee spelen bij de speelheuvel? 

Maak een prachtige dromenvanger
voor in je slaapkamer! 

Lekker los in de gymzaal? Dan is junglefun 
helemaal jouw ding! 

WO DO VR

WO DO

DO

DO

DO

VR

DO VR

SCHOENEN VERSTOPPERTJE BOSSPELLETJES ZOEM ZOEM

CAMPING SPELLETJES T-SHIRT PIMPEN

SPOREN ZOEKEN IN HET BOS

BOOTJE MAKEN WAT BLIJF DRIJVEN

SPORT ADVENTURE

SPEELHEUVEL

DROMENVANGER JUNGLEFUN

mei juni juli

2019

Hoe fit en gezond ben jij?

VR

GYMSPELEN

 KIDS LODGE WORKSHOPS JUNIOR 6 +



SPEELHEUVEL

Van hinkelen tot touwtjespringen en nog veel 
meer!

Verschillende recepten. Hoe duur zijn 
ingrediënten? Waar kun je boodschappen doen? 
Hoe kan je met weinig geld een gezonde en 
lekkere maaltijd op tafels zetten? 

Speel het spel slagbal en bouw het uit naar 
honkbal.

Maak een echte Australische didgereedo en/of 
boemerang.

Slippers pimpen, zandkoekjes, zinnebrillen 
pimpen en beach spulletjes maken!

MA

SPELLETJES UIT GROOTMOEDERS TIJD

ZELF BEWUST KOKEN

SLAGBAL / HONKBAL EN TURNEN

AUSTRALIE 

BEACH PARTY

Elke week een andere hockeyvariant. Hoe veel vogels heb jij gespot. Vouwen, 
technieken, erop uit. 

Word jij onze nieuwe Messi?! Doe de leukste proefjes en ontdek hoe leuk 
science is! 

Doe bodem en water onderzoek, maak een 
waterbaan, maak vuur en speel met de wind

Hoe sterk en slim ben jij?

We maken een rondje langs de Houtense natuur 
en monumenten.

Verschillende knutsels, Engelse garde, 
dubbeldekker, engelse drop.

DI DI

DI DI

DI

WO

WODI

HOCKEY VOGELSPOTTEN

PROEFJES

JUDO

TOUR DE FUELTA

VOETBAL

NATUURLIJKE ELEMENTEN

ENGELAND

mei juni juli

2019  KIDS LODGE WORKSHOPS JUNIOR 7+

MA

MA

MA

DI

Versier je eigen t-shirt.

T-SHIRT PIMPEN
MA



Word jij onze nieuwe Kids Lodge reporter? 

DO

KIDS LODGE JOURNAAL/MULTIMEDIA

Onderzoek natuurlijke mechanisme en ga 
hiermee aan het werk!

Ga mee op expeditie in de natuur. Doe 
bodemonderzoek en onderzoek welke beestjes 
er in de sloot leven.  

Ga mee op ontdekking? Hoe lenig ben jij? 
Overwin jij alle parcours.

Tijdens deze workshop ga je alleen maar spellen 
doen met een grote bal. Denk aan bijvoorbeeld 
levend tafel tennis.

Maak een Venetiaans masker en bouw een 
venetiaanse brug! 

Doe mee met het gave spel rugby! 

DO VR

DO

DO

DO

VR

BIOMIMICRY BELEEF DE NATUUR

FREE RUNNING

BIGBAL KINGDOM

ITALIE

RUGBY

mei juni juli

2019  KIDS LODGE WORKSHOPS JUNIOR 7 +



DO

Maak een pop van een sok en maak daar een 
theater voorstelling mee.

Wij gaan Zuid-Amerikaanse gerechten maken, 
doe je mee? 

De kinderen gaan zelf aan de slag als 
tuinarchitect en maken de tuin seniorproof.

Ga op onderzoek uit in de natuur in de 
omgeving. 

Ontwerp en maak je eigen knuffel. 

MA

SOKPOP THEATER

ZUID-AMERIKAANS KOKEN

JEUGD HONK SENIOR

ECOLOGIE 

FANTASIE KNUFFEL MAKEN

Spaans spaans en nog eens spaans. Doe 
spelletjes (wie is het), leer spaanse woordjes, doe 
een spaanse speurtocht, ga spaans knutselen en 
spaanse bakken.

In de laatste week gaan we stage lopen. Iedere 
groep gaat een kijkje nemen bij een ander 
beroep. 

Ga jij mee Suppen op het water? Doe de leukste proefjes en ontdek hoe leuk 
science is! 

Wij gaan Foodtruck eten maken. We maken een rondje langs de Houtense natuur 
en monumenten.

Droom jij ervan om later bij de defensie te 
werken?  

Bedenk je eigen workshop voor die dag. Pimp oude kleding, maak accesoires en loop 
een modeshow.

DI DI

DI WO

DI WO

DI

DI DO

HELEMAAL SPANJE STAGE  LOPEN

JUDO

TOUR DE VUELTA

HIP VOOR NOP

SUPPEN (PADDLE BOARD)

FOODTRUCK

THE NEW SOLDIERS

LOSSE FLODDER

mei juni juli

2019  KIDS LODGE WORKSHOPS SENIOR 9+

MA

MA

MA

DI

In de laatste week gaan we stage lopen. Iedere 
groep gaat een kijkje nemen bij een ander 
beroep. 

STAGE  LOPEN



Maak je eigen groeimeter van hout. 

Werk samen, overleef de tofste obstakels en win 
met je team van het andere team

Doe nu mee met de gave sport Rugby. Leer 
technieken en werk samen.

Word jij onze Kids Lodge reporter?

Ga mee op expeditie in de natuur. Doe 
bodemonderzoek en onderzoek welke beestjes 
er in de sloot leven.  

Hoe atletisch, snel ben jij? Word jij de nieuwe 
Daphne Schippers?

Ontwerp je eigen escaperoom en strijd voor de 
beste tijd.

DO

DO

VR

DO

VR

DO

DO

HOUT BRANDEN

GROENE SPELEN

RUGBY

KIDS LODGE JOURNAAL/MULTIMEDIA

BELEEF DE NATUUR

ATHETIC GAMES

ESCAPEROOM BOUWEN

mei juni juli

2019  KIDS LODGE WORKSHOPS SENIOR 9 +


