
Music Monkeys 
Maandag 24 februari 

Geschikt voor peuters & kleuters 

13.15-14.00 uur bij 2Giraffen       

andere dagen / tijden op aanvraag mogelijk 
 

Ga mee op reis in de wereld van de muziek. Stilzitten mag, maar hoeft niet! Ieder-

een mag meezingen en meespelen. 

Deze muziekvoorstelling is afgestemd op de beleefwereld van jonge kinderen. De 

liedjes zullen hen aanspreken en nodigen uit 

tot meedoen. 

Voorstellingen 
KruipFriemelKriebel 
Dinsdag 25 februari 

Geschikt voor 4-9 jaar 

Bij 2Vriendjes 
 

Josefien en Francien zijn buurtjes. Als Francien op een dag de voorbereidingen 

treft voor haar tuinfeest, is Josefien aan het werk in haar moestuintje. Dan komt 

Josefien er achter dat er iets geks aan de hand is met haar sla-plantjes!  

Wie heeft dàt gedaan?!?! 

„Maak je niet druk“, zegt Francien, „het is een prachtige dag!“ 

Maar Josefien laat het er niet bij zitten, met grof geschut gaat ze de boosdoener 

te lijf, maar wie is dat eigenlijk...?  

Een interactieve en muzikale voorstelling over een moestuin, kriebelbeestjes en 

twee buurvrouwen...  



Mega sporten, 4-12 jaar 

Uitvergrootte sporten en spellen, zoals mega tafeltennis, mega 

mastermind, mega biljart, mega airhockey, mage sjoelen en me-

ga boter, kaas & eieren. 

LET OP: gymzaal met 2 banken en 6 dikke matten noodzakelijk! 

Alle dagen mogelijk,  op je eigen BSO 

Sport en spel, 4-12 jaar 

Keuze uit verschillende sporten, zoals; voetbasketbal, spikeball, 

you-fo . Maar ook archery tag, atletiek, kleutervoetbal, slagbal en 

andere sporten. 

Sommige sporten kunnen buiten. 

Mogelijk op alle dagen, op je eigen BSO 

Sporttoernooi met de sporters van KICKS, 4-12 jaar 

Er zijn verschillende spellen zoals frisbee, lijnbal, kogelstoten en 

verspringen als een parcours uitgezet. Alle spellen worden bege-

leid door onze eigen sportersgroep. 

Donderdag 27 februari, locatie nnb 

Programmeer-dag, vanaf 7 jaar 

Zou jij het ook leuk vinden je eigen game te kunnen program-

meren? En wat als jij als een echte hacker een weg door een 

doolhof moet zoeken? Ervaar het allemaal tijdens deze dag.  

LET OP: we gaan dus niet gamen ;) 

Dinsdag en donderdag, locatie nnb 

Combi activiteit naaien / robots maken, 4-12 jaar 

In het atelier op de Leyweg kun je kiezen uit 2 activiteiten. Of je 

gaat een kussentje maken, of je maakt een robot. Geef duidelijk 

aan voor welke activiteit je kiest. Er kunnen 10 kinderen mee 

doen aan een activiteit. 

Donderdag 27 februari en vrijdag 28 februari 

Programmeren met LEGO, vanaf 7 jaar 

Met de Algobrix codeblokken bouw je coderegels. Door de blok-

ken aan elkaar te koppelen, maak je een commando voor bij-

voorbeeld een robot. Door op het speelblok te drukken voert de-

ze robot de gecodeerde opdracht uit.  

Maandag 24 februari, locatie nnb 



Muziekparade 
Op alle dagen mogelijk 

Geschikt voor 4-12 jaar 

 

Wat is een contrabas? Hoe bespeel je een trompet? Hoe klinkt een mondharp? Al 

deze vragen en zelfs nog meer worden beantwoord tijdens de instrumentenpara-

de. Je krijgt zelfs de kans om te ervaren hoe het is om er op te spelen! 

KICKS docent Bas komt een halve dag naar de BSO zodat er ruim tijd is om te 

ontdekken! Leuk weetje: Bas is 2 meter lang :) 

Zomerkamp in 1 dag, vanaf 8 jaar 

Net als op zomerkamp, doen we leuke spellen en opdrachten op 

het terrein van de scouts in Naaldwijk. We blijven dit keer alleen 

niet slapen. 

Dag nog ovb 

Creatief met natuur, 4-12 jaar, Nijkamphoeve 

We gaan in de natuur rondom de boerderij op zoek naar materi-

alen om een krans te maken. Afhankelijk van wat je vindt, wordt 

het misschien wel iets heel anders. De fantasie mag hierbij volop 

worden gebruikt! 

Maandag 24, dinsdag 25 of donderdag 27 februari bij de buurt-

boerderij 

Zelfdoe activiteit: Waterdoeboek 

Het IVN Water doe-boek is een boek met leuke weetjes en op-

drachten voor kinderen van 4-12 jaar.  

Met dit boek kun je zelf met de kinderen aan de slag. Een kist 

met ontdekmaterialen is aan te vragen via het plansysteem.  

LET OP: Er komt dus geen docent langs. 

Dieren in de winter, 3-5 jaar, Nijkamphoeve 

We starten met een interactief verhaal uit de Groene Koffer. Hier-

bij leer je van alles over dieren in de winter; wie houdt een win-

terslaap en wie niet, en welke sporen maken dieren in de 

sneeuw?  

Woensdag 26 of vrijdag 28 februari bij de buurtboerderij 


