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Maandag 15 juli Dinsdag 16 juli Woensdag 17juli Donderdag 18 
juli

Vrijdag 19 juli

We gaan hutten 
bouwen in 
Castricum, we 
lunchen in het 
bos.

We gaan naar het 
blote voeten pad, 
ook vandaag 
nemen we de 
lunch mee.

.

Kom maar op 
bakkers!! 
Vandaag bakken 
we zelf brood op 
vuur.

We maken er een 
verwen dag van 
 (o.a. zelf gel 
maken)
Voor de lunch 
maken we soep.

Vandaag gaan we 
naar de speeltuin; 
Het Span.

Maandag 22 juli Dinsdag 23 juli Woensdag 24 juli Donderdag 25 
juli

Vrijdag 26 juli

Verrassingsdag  Verrassingsdag  Vandaag worden 
we helemaal zen.. 
We krijgen 
yogales in de 
sportschool.

Een sportieve 
dag; Bootcamp in 
de duinen!

Vandaag gaan we 
een dagje mee 
kijken bij de 
reddingsbrigade.

Maandag 29 juli Dinsdag 30 juli Woensdag 31 juli Donderdag 1 
augustus

Vrijdag 2 
augustus

Timmerdorp 
Egmond aan Zee
( wij verzorgen de 
lunch)

Timmerdorp 
Egmond aan Zee 
( wij verzorgen de 
lunch)

Timmerdorp 
Egmond aan Zee
( wij verzorgen de 
lunch)

Timmerdorp 
Egmond aan Zee 
( wij verzorgen de 
lunch)

We hebben een 
speurtocht in en 
om het dorp.
In de middag 
bakken we 
pannenkoeken.

Maandag 5 
augustus

Dinsdag 6 
augustus

Woensdag 7 
augustus

Donderdag 8 
augustus

Vrijdag 9 
augustus

Vandaag gaan we 
op bezoek bij een 
kaasmakerij
( max 15 
kinderen)

Verrassingsdag  We gaan koekjes 
bakken bij 
bakkerij Mol
mmmmm……

Verrassingsdag  We gaan een 
dagje timmeren 
en knutselen.



Maandag 12 
augustus

Dinsdag 13 
augustus

Woensdag 14 
augustus

Donderdag 15 
augustus

Vrijdag  16 
augustus

Vandaag hebben 
we een volleybal 
toernooi 
georganiseerd in 
de duinen.

We gaan naar de 
speeltuin;
Het Span.

Het wordt een 
creatieve dag;
We gaan kunst 
maken.

We gaan 
strandjutten en 
garnalen vissen.
Neem je 
badkleding mee.

Het wordt een 
creatieve dag;
We gaan kunst 
maken.

Maandag 19 
augustus

Dinsdag 20 
augustus

Woensdag 21 
augustus

Donderdag 22 
augustus

Vrijdag 23 
augustus

Verrassingsdag  We gaan vandaag 
strandjutten en 
garnalen vissen.
Neem je 
badkleding mee.

 

Gezellig!
Een dagje naar de 
kinderboerderij.

Verrassingsdag  Verrassingsdag 

 Met veel activiteiten, vooral als we een uitje hebben, is het fijn als alle 
kinderen om 10 uur aanwezig zijn  en niet voor 16 uur gehaald worden. 
Brengt en haalt u uw kind op afwijkende tijden? Graag even in overleg 

met de medewerkers.
 Dit programma kan aangepast worden i.v.m. weer of wensen van de kids en andere 

omstandigheden.
 We horen graag wanneer jullie op vakantie gaan.

 Ook horen we graag wanneer u (extra) opvang nodig hebt.
 Doet uw kind mee aan timmerdorp? Geef het aan zodat we uw kind op tijd kunnen brengen 

en halen. Wij verzorgen de lunchpakketten dus daar hoeft u niet aan te denken.
 Tijdens wateractiviteiten graag droge kleding mee.

 Wat is een verrassingsdag? Wij hebben allemaal verschillende leuke uitjes en activiteiten 
bedacht waarvan wij de datums nog niet helemaal rond hebben….op stap met de 

boswachter, bezoek van de politie en brandweer en een clinic bij AZ. Zodra deze datums 
bekend zijn geven wij dat aan u door 

Fijne zomer allemaal!


