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MAANDAG 

Balsporten 

Heb jij talent voor balsport? Maar weet je nog niet zo goed welke sport jij het allerleukste vindt? We 

gaan het ontdekken! Samen met Roel je kijken welke balsport het beste bij je past. Kan jij goed 

passen tijdens de voetbalworkshop? Of gooi jij de bal in 1x in de ging met basketbal? De laatste 

workshop houden we geheim, wat die is knotsgek!! 

 

Expeditie Robinson 

Ben jij stressbestendig en heb je altijd al eens mee willen doen met Expeditie Robinson? Doe mee en 

strijd voor de overwinning tijdens de proeven! Je zult moeten samenwerken met je kampgenoten, je 

gaat je eigen vuur maken en trotseert het water met je eigen gebouwde vlot. Kun jij daarnaast de 

survivaltest binnen de tijd afronden? 

 

Creatief 

Ontdekkend leren! Kunstenaars opgelet. Elke week gaan we een stapje verder in het maken van een 

kunstwerk. We ontdekken welke verschillende eenvoudige technieken en elke week komt er een 

klein kunstwerkje uit. We vertellen de ouders graag over de technieken tijdens de expositie. Want 

daar draait het om in deze workshop, niet om het resultaat. Resultaat komt namelijk vanzelf als de 

weg ernaar toe voldoende aandacht krijgt. 

 

Boom zonder vruchten 

Wij gunnen ieder kind dat het zichzelf goed en mooi vindt, precies zoals het is. Dat het zich blij, 

gelukkig en zelfverzekerd voelt. Dat het zijn talenten mag ontdekken en ontwikkelen. In de 

workshop ‘boom zonder vruchten’ leren de kinderen door middel van liedjes, theateropdrachten, 

spelletjes en creatieve opdrachten meer over zichzelf en over anderen. Ze leren dat iedereen anders 

is en dat juist mooi is. 

 

De wereldkeuken 

Wist je dat ze in alle landen net een andere “keuken” hebben. We leren welke specialiteiten er in 

verschillende landen zijn en gaan natuurlijk ook proeven van hetgeen we gemaakt hebben. Zo 

ontdekken we verschillende smaken. 

  



 

DINSDAG 

 

Freerunnen en atletiek 

Sporten met Roel is niet alleen heel erg leuk maar het is ook nog eens goed voor jouw vaardigheden. 

Wist je dat je bij freerunnen veel motorische vaardigheden leert die je met buitenspelen nodig hebt? 

Denk maar eens aan “je val breken” en evenwicht bewaren. Elke week wordt er een doel gesteld, 

denk maar eens aan hoogspringen. De lat wordt steeds hoger gelegd, de kinderen leren dus letterlijk 

om hun grenzen te verleggen. Door de techniek te verbeteren lukt dit bij elk kind, op hun eigen 

niveau. Goed voor het zelfvertrouwen, wat zullen ze trots zijn! 

 

Skaten 

Houten opgelet! Met deze toffe sportieve workshop gaan we skaten op verschillende skatebanen. 

Niet op een skateboard of op skeelers de step is weer helemaal terug van weggeweest. Leer de 

tofste tricks en verleg je eigen grenzen. 

 

Timmeren 

Met deze workshop leren de kinderen van Joas het hele proces van meubels maken. Van ontwerp 

tot het eindproduct. Alle kinderen krijgen een pallet. Tekenen, zagen, schuren en timmeren. Met aan 

het einde allemaal een uniek krukje voor op de eigen slaapkamer. Leuk? Ja! Maar ook leerzaam. Joas 

zal in het proces ook aandacht besteden aan bouwtechnieken. 

 

Creatief 

Ontdekkend leren! Kunstenaars opgelet. Elke week gaan we een stapje verder in het maken van een 

kunstwerk. We ontdekken welke verschillende eenvoudige technieken en elke week komt er een 

klein kunstwerkje uit. We vertellen de ouders graag over de technieken tijdens de expositie. Want 

daar draait het om in deze workshop, niet om het resultaat. Resultaat komt namelijk vanzelf als de 

weg ernaar toe voldoende aandacht krijgt.  

 

Koken 

Heeft jouw kind ook zin om te helpen in de keuken? Kirsten gaat met de kinderen aan de slag met 

simpele recepten. Onderwijl leren ze verschillende bak technieken. Een hele leuke workshop maar 

ook leerzaam, want bij deze kookworkshop leer je plannen. Hoelang duurt het voordat het deeg 

klaar is?  Is de oven dan al voorverwarmd? Plannen heb je je hele leven nodig en hoe fijn als je dat 

op deze leuke manier alvast kan leren? 



 

Muziek 

This is the voice of Kids Lodge!! Bij deze muzikale workshop, gegeven door zangeres en medewerker 

Joyce. Joyce heeft zelf meegedaan aan talentenjacht op tv en weet als geen ander hoe het is om, om 

te gaan met de spanning van optreden. Zelfvertrouwen, jezelf presenteren komen hier bij kijken. 

Onder het zingen leer je deze handige skills en dat is mooi meegenomen. Durf je aan het einde ook 

op te treden? Heel gaaf want de jury zal plaatsnemen op dé stoel en op de bekende knop drukken! 

 

Boom zonder vruchten 

Wij gunnen ieder kind dat het zichzelf goed en mooi vindt, precies zoals het is. Dat het zich blij, 

gelukkig en zelfverzekerd voelt. Dat het zijn talenten mag ontdekken en ontwikkelen. In de 

workshop ‘boom zonder vruchten’ leren de kinderen door middel van liedjes, theateropdrachten, 

spelletjes en creatieve opdrachten meer over zichzelf en over anderen. Ze leren dat iedereen anders 

is en dat juist mooi is. 

  



 

WOENSDAG 

Op deze dag zijn de workshops van 6+ en 9+ gecombineerd.  

 

Real life games 

Is jouw kind ook zo gek van gamen of tv-programma's kijken? Maar zie jij het liefste dat ze 

buitenspelen omdat dat nou eenmaal beter is voor het brein, de ontspanning en het leren van 

samenwerken? Deze workshop is volledig gebaseerd op games en tv-programma's maar dan spelen 

we ze in Real life. Levend among us, leven mario kart, jachtseizoen en meer … 

 

Tuintje aanleggen 

Duurzaam staat hoog in het vaandel bij de jeugd en daarom leren we ze graag hoe zij zelf hun 

groente kunnen verbouwen. Maar wat groeit nou wanneer en wat moet je er voor doen om deze 

groente, kruiden of fruit te laten groeien. Aan het einde van de periode weet jij veel meer én heb jij 

een eigen minituintje.  

 

Mindfullness 

Mindfulness, een veelgehoorde term en terecht: want hoe welkom is het dat kinderen kwaliteiten 

als verdraagzaamheid, aandacht, geduld, concentratie en vriendelijkheid ontwikkelen? Door middel 

van een actieve lesmethode “Stilzitten als een kikker” leren de kinderen deze vaardigheden.  

  



 

DONDERDAG 

 

Turnen 

Turnen is een populaire sport onder de meiden. Maar wist je dat veel jongens de onderdelen net zo 

leuk vinden? Onder leiding van Roel in ieder geval wel! Salto's maken is een hele uitdaging maar we 

leren stap voor stap om naar een doel toe te werken. Skills die de kinderen in het dagelijks leven ook 

nog eens handig kunnen gebruiken. Spannend? Dan moet je een grens verleggen, samen met Roel 

ga je dit doen tijdens deze turnworkshop. 

 

Trefbal 

Hele dag op school gezeten? Lekker je energie kwijt? Dat kan bij deze workshop. Maurice gaat met 

de kinderen gymzaal in en verschillende soorten trefbal spelen. Het fun-gehalte ligt hoog maar 

onderwijl deze actieve workshop leren de kinderen samenwerken. Een talent wat zij gedurende hun 

hele leven nodig hebben!  

 

Survivallen 

Overleven in het wild? Dat klinkt tof maar je moet aan de bak in deze workshop. Joas leert de 

kinderen kaartlezen, een onderdak te bouwen, knopen te maken en zelf vuur te maken op de 

vuurplaats. Bear Grylls is er niks!  

 

Boom zonder vruchten 

Wij gunnen ieder kind dat het zichzelf goed en mooi vindt, precies zoals het is. Dat het zich blij, 

gelukkig en zelfverzekerd voelt. Dat het zijn talenten mag ontdekken en ontwikkelen. In de 

workshop ‘boom zonder vruchten’ leren de kinderen door middel van liedjes, theateropdrachten, 

spelletjes en creatieve opdrachten meer over zichzelf en over anderen. Ze leren dat iedereen anders 

is en dat juist mooi is. 

 

Science 

Professor Proef heeft het Kids Lodge lab in beslag genomen. Hij snapt er helemaal niks van, het weer 

is elke dag anders. De ene dag is er regen de andere dag zon. De natuur is van slag met bosbranden 

en vulkaanuitbarstingen en dat maakt de professor ook van slag. Gelukkig willen de kinderen in deze 

workshop helpen ontdekken hoe dit allemaal in elkaar steekt. Kunnen we de professor helpen? 

  



 

Theater 

In deze toffe workshop kun je al jouw creativiteit kwijt. Er is namelijk best moeilijk om een verhaal te 

improviseren, het is nóg moeilijker om op een improvisatie van een ander te reageren. Samen met 

de kinderen duiken we de fantasiewereld in. Hoe deze workshop gaat lopen? Dat weten we dus nog 

niet, maar dat de kinderen hun fantasie kunnen ontwikkelen is één ding dat zeker is. 

 

De wereldkeuken 

Wist je dat ze in alle landen net een andere “keuken” hebben. We leren welke specialiteiten er in 

verschillende landen zijn en gaan natuurlijk ook proeven van hetgeen we gemaakt hebben. Zo 

ontdekken we verschillende smaken.  

  



 

VRIJDAG 

Op deze dag zijn de workshops van 6+ en 9+ gecombineerd.  

 

Creatief spel 

Creativiteit komt samen met spel in deze workshop. Creatief spelen is namelijk iets wat je veel kan 

gebruiken bij buitenspelen. De kinderen worden gestimuleerd om zelf een spel te bedenken en 

Irwan zal de kinderen begeleiden zodat de spelregels duidelijk zijn. Wij zijn benieuwd wat we gaan 

doen, het wordt in ieder geval een workshop waarbij de kinderen hun fantasie kunnen ontwikkelen. 

 

Creatief 

Een workshop waarbij creatievelingenhun ei kwijt kunnen. Deze workshop is gebaseerd op het boek 

‘heksenfratsen’ en zal aansluiten bij Halloween. Dat is immers het einde van de periode. Tijdens deze 

workshop leren de kinderen allerlei verschillende technieken van schilderkunst met als eindresultaat 

één groot schilderij. 


