
Workshops 
maart – april 2019 

Kids Lodge 10 jaar! 



Team vol talenten........

Hoe bijzonder is het dat Kids Lodge al 10 jaar bestaat? Dat is 
natuurlijk mede te danken aan onze fantastische collega's. Elke 
periode zetten wij een aantal collega's in de spotlight. 

VANNITY DEN OTTER
Mijn naam is Vanity en ik ben 24 jaar oud.
Ik ben nu 3,5 jaar werkzaam bij Kids Lodge. Jullie 
komen mij tegen op verschillende locaties. Ik heb 
gewerkt bij de Party Lodge en ben nu werkzaam op 
de dagopvang, de Jonge Ontdekker en bij de NSO 
mini. De variatie in het werk maakt elke dag weer 
anders.
Ik werk in een super enthousiast en energiek team 
waarbij wij elke dag met een lach voor kinderen en 
ouders klaar staan. Het is leuk om te zien dat 
iedereen zijn of haar kwaliteiten kan inzetten tijdens 
workshops en zo een bijdrage kan leveren aan de 
ontwikkeling van de kinderen. Samen met de 
kinderen alles uit de kast halen, rommel maken en 
lekker creatief bezig zijn vind ik erg leuk.
Daarnaast ga ik graag met de kinderen op pad. Ook 
in mijn vrije tijd ben ik graag buiten en vind ik het 
leuk om te reizen en te hockeyen.
Zoals de meeste weten klets ik graag, mocht je meer 
van mij willen weten kom dan eens gezellig langs! 

TONY NOORLANDER
IMijn naam is Tony Noorlander en vanaf 
september 2017 ben ik werkzaam bij Kids Lodge. 
Begonnen als pedagogisch medewerker bij de 
NSO Junior en per 1 februari 2018 teamleider bij 
de NSO Senior. 
Daarnaast houd ik mij actief bezig met het 
organiseren van sport- en spelworkshops en 
evenementen vanuit Sport Lodge. De grote 
uitdaging voor ons is innovatieve en uitdagende 
sportactiviteiten aan te bieden (het creëren van 
een WoW-effect) aan alle doelgroepen binnen Kids 
Lodge zodat de kinderen met een grote glimlach 
op hun gezicht lekker aan het bewegen zijn. Want 
ik ben van mening, “Beweging kleurt het kind!” 

In mijn privé leven hou ik van reizen, sporten en ga 
ik nieuwe uitdagingen aan. Van kleins af aan ben ik 
met sport bezig geweest. Ik wist al op jonge 
leeftijd dat ik iets met ‘sport’ wilde gaan doen. Na 
mijn opleidingen (CIOS & Sport, Management & 
Ondernemen) ben ik het avontuur op het 
Caribische eiland Aruba aangegaan. Daar heb ik 
vier jaar lang in het onderwijs gewerkt, wat een 
geweldige mooie ervaring is geweest. 

Mijn hobby’s zijn voetbal, tennis en wielrennen. Ik 
zie sport echt als een uitlaatklep.



Evenementen activiteiten maart en april 

RI DAG  AART 

STAKINGSDAG ONDER I S
p vrijdag  maart leggen de meeste scholen het 
erk neer  aardoor het niet mogelijk is om 

onder ijs te geven. De e dag it u ellicht met een 
opvang probleem. 

Kids odge biedt de e dag een leuk uitdagend 
programma aan voor u  kind eren . ij orgen 
ervoor dat de e dag een feestje ordt voor u  kind 
en u onbe orgd kan erken. 

anmelden  U kunt een mail sturen naar 
info kidslodge.nl

ZONDAG  AART 

KIT EN KIDS
Samen koken met kinderen  leuk of soms toch een 
uitdaging  Kom tijdens Kitchen Kids genieten van 
een kook orkshop aarbij jullie als ge in ge ellig 
aan de slag gaan met verschillende kids proof 
recepten. Een moment om op een speelse manier 
meer te leren over eten en koken. ntdek hoe 
ge ellig en gemakkelijk het kan ijn om samen met je 
kinderen een gerecht op tafel te etten. uality time 
en daarna alles opeten at tijdens de orkshop is 
gemaakt. 

ijdens de orkshop gaan jullie in groepen aan de 
slag met verschillende recepten en apparaten en 
vergroten jullie samen jullie kennis over koken. oor 
de kinderen is het ook mogelijk om een eigen 
koksmuts en placemat te maken. 

Er is plaats voor  ge innen  dus meld je snel aan  
anmelden kan via info kidslodge.nl. 

Datum  Zondag  maart 
ijd  .  uur .  uur
ocatie  uibrug  
eeftijd  vanaf  jaar

Kosten   euro per ge in

rogramma  
.  uur  .  uur inloop  inleiding 
.  uur  .  uur kook orkshop 

ZONDAG  APRIL 

I N ADER IS DE BESTE  
este papa s  allemaal opgelet  p ondag  april   van .  uur 

tot .  uur komt het evenement ijn vader is de beste eer terug  
p de e dag kunnen alle papa s ich samen met hun kind be ij en en 

strijden voor de e eervolle titel. p de e dag volbrengen ij 
meerdere activiteiten aarbij er verschillende categorie n getest 
gaan orden  denk hierbij bijvoorbeeld aan kracht  snelheid  
reactievermogen en concentratie. 

innenkort volgt er meer informatie. 

DINSDAG  APRIL 

-

OUDERA OND ONG  LEREN IN ET ERKEER
Kinderen illen de ereld ontdekken. eren lopen  leren fietsen. 
Naar buiten gaan  kijken at er gebeurd op straat en samen 
spelen met vriendjes. ls van elf gaan e deelnemen aan het 
verkeer. Een prachtig n gevaarlijk avontuur. at kunt u doen 
om u  kind daarop voor te bereiden  

p dinsdagavond  april om .  uur organiseren e een 
ouderavond  daar krijgt u informatie over at u  kind gaat leren 
tijdens de verkeers eek van  t m  mei en krijgt u praktische 
informatie over de ont ikkelingsfases en verkeersopvoeding 
van u  kind. De bijeenkomst ordt gegeven door een 
onder ijskundige. 

Deelname is gratis. 
anmelden kan door een mail te sturen naar info kidslodge.nl 



Evenementen en activiteiten maart en april 2019

MEIVAKANTIE 
Kom je in de Meivakantie ook naar Kids Lodge? 
European Space Agency (ESA) is op zoek naar nieuwe 
astronauten.  Space Lodge gaat je klaarstomen voor het 
echte werk! 

Ons trainingsprogramma bestaat uit: experimenten 
doen, sportieve testen, een ruimte speurtocht, een 
flipperkast timmeren en maak een robothand die echt 
kan bewegen! 

Word een echte astronaut en kom in de Meivakantie 
naar Kids Lodge! 

LAZY MONDAY PASEN
Op maandag 22 april organiseert Kids Lodge een “Lazy Monday". 
Deze middag is bedoeld voor kinderen en ouders van Kids Lodge, 
maar ook vrienden en kennissen zijn van harte welkom! 
Je kunt lekker relaxen onder het genot van een hapje en drankje, 
terwijl de kinderen vermaakt worden. 

De kinderen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten.
Denk aan: gymmen, knutselen en schminken.  Ook gaan we 
paaseieren zoeken.  We starten om 10.30 uur en het is afgelopen 
om 12.30 uur. De Lazy Monday vindt plaats op de Hefbrug 4. 
De entree is 3 euro per kind (ouders gratis). Voor bier, wijn en 
frisdrank wordt een kleine vergoeding gevraagd. U kunt met pin 
betalen aan de bar. 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@kidslodge.nl 

MAANDAG 22 APRIL 2019     

22 APRIL T/M 3 MEI 2019



11 maart t/m 19 april 2019 mini 4-5 jaar

Het is feest Kids Lodge bestaat 10 jaar!

In 10 jaar tijd zijn er zoveel leuke workshops voorbij gekomen. 
De kans is groot dat jij er een aantal gemist hebt!Geen probleem, 
want deze periode komen er allemaal leuke workshops voorbij, 
die we de in de afgelopen 10 jaar hebben gegeven! Uit zoveel 
workshops is het lastig kiezen, gelukkig komen de allerleukste 
workshops dit hele jaar voorbij! 

Veel plezier! 
Team Kids Lodge

MAANDAG THEATER SPELLETJES
Maak op een laagdrempelige manier kennis met 
theater, dansen en zingen. Ontdek je talent! 

GREEN KIDS

NATUURKETTING MAKEN
Rijg gevonden natuurlijke materialen aan elkaar, 
zoals dennenappels, stokjes en blaadjes en maak een 
prachtige natuur ketting. 

KRIEBELBEESTJES ZOEKEN
Ga mee op zoek naar allemaal kriebelbeestjes in onze 
Kids Lodge tuin?

GROENE SPELEN
Speel verschillende samenwerkingsspelletjes. 
Ontdek hoe leuk dat is! 

DINSDAG

GREEN KIDS

MULTIBAL
Speel je mee met hockey! Op een leuke speelse manier 
kennis maken met deze team sport

TEKENING AFMAKEN
Mijn tekening is nog niet af, help jij mee om mijn tekening 
helemaal af te maken en in te kleuren? 

CAPTURE THE FLAG GAME
Probeer de vlag te veroveren van het andere team! 

NATUURLIJKE SPELLEN
Speel het spelletjes Mikado met takken, 4 op een rij met 
steentjes/eikels of kastanjes en speel natuurbingo. 

MOESTUIN
Ga je mee zaadjes planten in onze Kids Lodge moestuin? 



11 maart t/m 19 april MINI 4-5 jaar

WOENSDAG

POLLEPEL KOK
Maak van een pollepel een kok. 

LEVEND PINGPONG
Speel levend tafeltennis in de gymzaal

OV CHIPKAART MAKEN
Maak je eigen OV chipkaart met pasfoto en 
naam! 

POSTBODE
Maak en versier je eigen brief en post het in de 
brievenbus. Wie ga jij een brief sturen? 

DIEREN VERZORGEN
Aai, knuffel en verzorg onze eigen Kids Lodge dieren. 

GREEN KIDS

BOUWVAKKER
Stempel met een spons een muur. 

GEZONDE MILKSHAKE
Maak tijdens deze workshops een heerlijke gezonde 
milkshake van fruit. Drink smakelijk! 

VARIATIE TREFBAL
Maak op een eenvoudige manier kennis met 
trefbal. Leer gooien, vangen en mikken. 

DONDERDAG

MINI JUNGLE
Klim en klauter door onze eigen gymzaal jungle. 

MUZIEKBOOM
Maak je eigen muziekinstrument, hang hem in de 
boom en luister naar de muziek! 

GREEN KIDS

CHAOSDOELENSPEL
Probeer de blokjes van het andere team te 
raken! Welk team heeft  als eerste alle blokjes 
van het andere team omgegooid? 

DANSER VAN IJSSTOKJES
Maak van een ijsstokje een prachtige 
ballerina of een stoere danser!



11 maart t/m 19 april 2019 MINI 4-5 jaar

BUITEN SPELEN
Tijdens deze workshop gaan we lekker buiten spelen. 
We zoeken een leuke speeltuin op en gaan lekker 
spelen. 

KIDS LODGE SALON
Lak je nagels, maak je haren mooi of juist heel stoer. 
Bij deze Kids Lodge salon word je heel mooi! 

WORMENHOTEL
Bouw je eigen wormen hotel en leer hoe wormen 
leven onder de grond. 

VRIJDAG

GREEN KIDS
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