
STUDIEDAGEN JULI 2019

Een dagje vrij van school? Dat betekent feest! 
Het leukste studiedag programma vind je bij Kids Lodge! 
Het programma is elke keer anders en altijd uniek!
Deze studiedag staat in het teken van de wondere 
wereld van water! 

Kom je ook?

Groetjes,
Het team van Kids Lodge

08:15-10:00 
uur

10:00-10:30 

uur

10:30-12:00 

uur

LUNCH
Het is tijd om met zijn allen aan tafel te gaan 
voor een heerlijke lunch! 

12:00-12:30 
uur

Thema: wondere wereld van water

BINNENKOMST
Tussen 8.15 uur en 10.00 uur wachten wij alle kinderen 
met een lach op. We nemen het dagprogramma met de 
kinderen door en aansluitend kunnen ze vrij spelen.

FRUITMOMENT
Een gezond tussendoortje voordat we echt gaan beginnen! 
De begeleider legt uit wat de volgende activiteit is.

WORKSHOP: WAT? WATER?  
Wist je dat een olifant water kan ruiken op een afstand van 
4,8 kilometer? Wist je dat bevroren water 9% lichter is dan 
vloeibaar water? Zo komt het dat ijs op water drijft. En wist 
je dat je ook allemaal leuke proefjes, trucjes en activiteiten 
met water kunt doen? Zo kun je bijvoorbeeld een glas 
water op zijn kop houden zonder dat het eruit valt! En nee, 
we houden er niks onder :-) Doe je mee?!

NAAR DE BSO? 
Deze studiedag opvang duurt tot de reguliere 
opvang start. Uiteraard is het mogelijk om ook de 
middag bij ons te blijven. Om 14.00 uur start het 
reguliere programma met tal van workshops op 
het gebied van dans, theater, creatief, natuur en 
sport. Kinderen mogen zelf kiezen waar ze aan 
meedoen.  

12:30-13:15

uur

13.15-13.45 
uur

VRIJ SPELEN
Nu lekker bijkomen van de ochtend in de gymzaal, 
LEGO kamer, creatieve ruimte of TV-kamer. 

WORKSHOP: DE RACE VAN HET 
BEVROREN T-SHIRT
Een race zonder heel veel inspanning of toch wel? 
Trek jij zo snel mogleijk een bevroren t-shirt aan? 

13.15-14.00
uur
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