KIDS LODGE shops
editie mei-juli 2019

Work

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

HOCKEYEVENT

13 T/M 17
MEI

Samen met HCIJ organiseert Kids Lodge
hockeyclinics voor basisscholen uit IJsselstein en
omstreken.

AVONDVIERDAAGSE
Het is weer zo ver, de week van de
Avondvierdaagse.
Wij bieden een Avondvierdaagsepakket
inclusief:

Deze week ontvangen wij 1800 kids!
Zien we jou ook?

– Avondeten
– Iets gezonds voor onderweg
– Vertrek naar de locatie
Je kunt je kind aanmelden via
ijsselstein@kidslodge.nl

IJSSELSTEIN LOOP

8
JUNI

Op zaterdag 8 juni doet Kids Lodge mee aan de
IJsselstein loop!
We zullen met de kinderen (groep 3 t/m 8)
meelopen tijdens de loop.
U kunt uw kind nu opgeven via
ijsselstein@kidslodge.nl.

Kosten: € 8,50 euro.

17 T/M 20
JUNI

FESTIVAL 10 JARIG BESTAAN

13
JULI

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.

SPORT & SPEL
TECHNIEK
CREATIEF
THEATER
DANS & MUZIEK
KOKEN
MULTIMEDIA
NATUUR
EDUCATIEF

mei juni juli

KIDS LODGE WORKSHOPS MINI 4+

2019
MA

MA

WO

SPELEN MET WATER

MANDELLA

Bouw een waterbaan van flessen en slangen.
Teken op de stoep met water en experiment wat
blijft drijven en wat zinkt.

We gaan een madela maken van natuurlijk
materiaal. Zoek je mee?

MOESTUINTJE

DO

COWBOYS EN INDIANEN
Maak een indianentooi, een pijl en boog en een
tipitent en word een echte indiaan!

We gaan ons eigen moestuintje maken.
Help je mee?

DI

KUNST

DO

SLAGBAL
Vangen, gooien, rennen en slaan. Doe je mee
met slagbal?

We gaan kennis maken met verschillende
schilderstijlen. En gaan deze natuurlijk uittesten.

DI

VR

FLESSENVOETBAL

SCHADUW FIGUREN

Lekker voetballen met flessen en water. Pas op
dat je geen natee voeten krijgt.

We gaan leren wat schaduw is en maken
schaduwfiguren.

WO

VR

HOCKEY KIDS

WATERSPELLETJES / RACE

Speel hockey met je vriendjes bij Kids Lodge

Doe je mee met allerlei verschillende
waterspelletjes?

mei juni juli

2019
MA

MA

DI

KIDS LODGE WORKSHOPS JUNIOR/SENIOR
WO

LEVEND STRATEGO

SLAGBAL

Doe mee met het strategische spel “Levend
Stratego”. Versla je tegenstanders en zoek de
vlag.

Vangen, gooien, rennen en slaan. Doe je mee
met slagbal?

DO

LEGO MIND STORM

BIOMIMICRY

Bouw en programmeer een robot van technisch
lego.

Onderzoek natuurlijke mechanisme en ga
hiermee aan het werk!

VERSCHILLENDE SCHILDERSSTIJLEN
Maak kennis met verschillende schilderstijlen en
probeer dit uit.

DI

BUMPBALLEN
Knal met een grote bal tegen elkaar aan en
speel verschillende bumpball spelen met elkaar!

WO

FLESSENVOETBAL
Lekker voetballen met flessen en water.
Pas op dat je geen natte voeten krijgt.

