
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshops NSO 9+ 
Periode 1 

 
 

  



 

MAANDAG 

 

Sport 

Deze workshop staat in het teken van freerunnen. Dit is een sport waarbij de kinderen leren 

uitdagingen aan te gaan en daar houden wij van bij Kids Lodge!   

 

Creatief 

Deze workshop staat in het teken van “heksenfratsen”. In deze periode gaan we een echt 

griezelboek maken, een dromenvanger ketting en ook schminken staat op het programma. Griezel je 

lekker mee?  

 

Kook café 

Wie wordt de master chef van Kids Lodge en krijgt de wisseltrofee mee naar huis? De komende 

weken worden onze chef-koks getest en krijgen verschillende uitdagingen voor hun kiezen terwijl 

een panel van professionele koks hun beoordelen.   

 

Theater 

Deze workshop staat in het teken van fotograferen en de verschillende technieken. Zeg eens 

“cheese”! 

  



 

DINSDAG 

 

Sport 

Met Jort Sport gaan we alle balspelen uitproberen. Van basketbal, volleybal, bumpbal tot aan bossa 

bal. Alle ballen verzamelennnn!! 

 

Creatief 

Anja heeft een te gekke workshop bedacht en gaat een scrapbook maken met de kinderen. Knip, 

kleur en plak om alle mooie momenten vast te leggen en ontdek nieuwe technieken. Geven jullie je 

kind foto's mee voor het scrapboek?  

 

Kook café 

Het thema is “Poke bowl”. We gaan verschillende Aziatische gerechten bereiden. De kinderen 

mogen hun favoriete recept van thuis meenemen. Wie weet maken wij die wel!  

 

Theater  

“This is the voice of Kids Lodge!!” De kinderen mogen laten horen hoe goed ze kunnen zingen en 

strijden in de battles om een plekje in de finale!  

 

Spel 

Losse flodders staat op het programma. De kinderen bepalen op de dag zelf wat ze gaan doen. Irwan 

begeleidt dit en zal te tofste ideeën aandragen waaruit de kinderen kunnen kiezen. De kinderen 

worden op deze manier gestimuleerd mee te denken en gaan ook gemotiveerd aan de slag! 

  



 

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 

 

Sport  

Sietse en Lionel kunnen niet wachten verschillende sportspellen met de kinderen te spelen. 

Supermantrefbal, het boer en boerin tikspel, ga zo maar door. Ze kunnen zich lekker uitleven in de 

gymzaal en kennismaken met de nieuwste spelvormen.  

 

Creatief  

Het wordt een heuse kunstbende bij Kids Lodge want Anja leert de kinderen elke week een andere 

teken of schildertechniek. Straks hangt er een mooi kunstwerk van jullie eigen kind boven de bank!  

  

Kook café   

Roxana leert de kinderen dat biologische producten ook erg lekker zijn en gaat duurzaam koken. Ze 

bereiden samen de heerlijkste biologische gerechten met ingrediënten van het seizoen. Dat wordt 

smullen!  

  

Theater  

Louise als thema: helpende handjes. Veel kinderen hebben zich aangemeld om hun handen uit de 

mouwen te steken en “stage” te lopen op een van de baby en peutergroepen! Wij wensen onze 

kanjers veel succes en zijn benieuwd naar hun ervaringen.  

  

Spel  

Irwan neemt de kinderen mee in het spelen van real life spellen. Hoe gaaf is het om levend stratego 

te spelen of levend brawl stars. Het kan allemaal in deze te gekke workshop!   

  

  



 

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. 


