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Jagen en verzamelen: 

Zorg dat je alle spullen ver-
zamelt zonder dat je wordt 

gepakt. 

Hutten bouwen: 

We gaan net als vroeger zelf on-
ze hutten bouwen. 

Babyfoto raden: 

Weet jij wie elke baby is? 

Dino-eieren maken: 

De dino’s leven allang niet meer, 
maar weet jij hoe een dino-ei 

eruit ziet? Wij gaan er zelf 1 ma-
ken. 

Oma’s recepten:  

Lekkere recepten van vroeger 
worden opnieuw gemaakt. 

Zomerspelen: 

De jaarlijkse zomerspelen 
  

Exotus Serpenti: 

Sommige van deze spannende 
reptielen zijn al heeeel lang op 

de wereld! 

Shirts maken voor de zomerspe-
len: 

Hoe leuk is dat, de zomerspelen 
in je eigen gemaakte shirt?! 

  

Zomervakantie week 1 

We nemen je terug naar het verleden 
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Twee emmertjes water 
halen: 

Estafette waarin veel ge-
spetterd wordt...  

Een brief aan m’n moeder: 
we gaan schrijven zoals ze 
dat in de tijd van de veren, 
inktpotjes en zegelringen 

deden...  

Hoe deden ze dat vroeger?!: 
Quiz over de tijd voor WIFI  

Florijnen en Knaken:  
Hoe zag het Nederlandse geld 

eruit voor de Euro? En kun jij je 
eigen Vijfje maken?  

Koekenbakkers!: 
koekjes met Smarties, koekjes 

met besjes, koekjes met muesli, 
heb jij nog een idee?  

 

 Er was eens een Lama uit Assen, 
die heel erg moest plassen... 
8+: Schrijf je eigen Limerick 

8-: Breng het nieuws in dichtvorm 

Toet toooeeet! Iedereen inge-
stapt? We gaan terug in de tijd 

met de trein 
 

   

Zomervakantie week 2 

We nemen je terug naar het verleden 
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Stopdans:  

Sta jij helemaal stil als de 
muziek stopt? 

Dance workshop: 

We volgen een dance workshop 

So you think you can… 

Dance?, Sing?, iets anders? Laat 
zien waar je goed in bent! 

Mobiel knutselen: 

Knutsel je eigen mobiele tele-
foon. 

Tapas: 

Allemaal kleine hapjes maken. 

   
Challenge: 

Kan jij de challenge aan? 

Kosteloos materiaal: 

Dopjes, plastic flessen, melkpak-
ken: we gooien het niet weg 
maar knutselen er wat moois 

van. 

  

Zomervakantie week 3 

Het hier en nu 
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Levend memory: 

De zomereditie van levend 
memory. 

Zandschilderen: 

We volgen een workshop zand-
schilderen. 

Waterpret: 

Waterestafette en andere leuke 
waterspelletjes. 

Volleybal knutselen: 

We maken van papier-maché 
een volleybal. 

Watermeloenijsjes maken: 

We maken onze eigen ijsjes! 

Levend mario kart: 

Win jij deze race? Maar pas 
op voor de bananenschil! 

   
Regenboogzonnetjes maken: 

We halen het zonnetje in huis 
  

Zomervakantie week 4 

Het hier en nu 
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Planetenspelletjes: 

Een race tegen de klok 

Proefjes: 

En haal daarmee jouw  

ingenieurs– of  

Professorendiploma? 

Tijdcapsule: 

Hoeveel verander jij in een jaar? 

Fossielen opgraven: 

Wil jij een echt fossiel opgra-
ven? Dan moet je heel veel ge-
luk hebben, want fossielen lig-

gen niet voor het oprapen.  

Gelukkig kun je er zelf ook 1 
maken. 

Futurekoekjes: 

Koekjes van de toekomst. 

 

Maak zelf geluidseffecten aan 
voor je eigen film: 

Leuk voor later!  

Lanceer je eigen raket: 

In 3, 2, 1, knallen maar! 

Gekleurde bloemen: 

Geef bloemen de kleur die jij 
wil. 

  

Zomervakantie week 5 

Ga je mee naar de toekomst? 
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Fort spel: 

Neem het op tegen het 
andere team met jullie ei-

gen verzonnen landen.  

Hoe ziet de wereld er over 100 
jaar uit?  

Laat het zien met eigen gemaak-
te wereldbol 

Toekomstige taal: 

Verzin jouw nieuwe alfabet. 

Tijdmachine maken: 

Naar welke tijd zou jij willen? 

Shuttle cakejes maken: 

Cakejes uit de toekomst. 

 

Sporten in de toekomst: 

Lijnenspel in het verleden 
en toekomst 

  

Zelfbedachte dieren: 

En maak hier een speurtocht 
van 

Voertuigen maken: 

Welke voertuigen zouden we in 
de toekomst hebben? 

  

Zomervakantie week 6 

Ga je mee naar de toekomst? 


