
 

 

 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie 

 

SPORT EN SPEL ACADEMY 
Maandag 
24-10-2022 

Sportdag 

Trek je sportieve kleding aan, want vandaag beginnen wij 

de vakantie met een sportdag. Ontdek je talent en wie 

weet word jij later een echte topsporter. De beloofde 

bubbelvoetbal komt aan bod, abseilen uit een boom, 

archery tag, apenkooi en nog veel meer.  

KLEDING: Doe sportieve kleding aan en schoenen voor 
buiten. 
 

SVH  

Later als je groot bent  

 

CULTUURFABRIEK  
Woensdag 
26-10-2022 

Herfstbladeren  

Met de herfstschatten die we buiten hebben gevonden 

duiken we het atelier in. Hiermee gaan wij verschillende 

technieken gebruiken. Ga jij stempelen met eikels, maak je 

spinnen van kastanjes of komen jouw bladeren tot leven?   

 

LOCATIE: Vandaag bieden wij opvang bij locatie 
KwestFactory KLEDING: Kleding die vies mag worden en 
goede loopschoenen. 
 

 

KOOKSTUDIO 
Vrijdag 
28-10-2022 

Herfstgerechten 

Het wordt buiten weer kouder en de bladeren verkleuren, 

het is echt herfst! Weet jij welke gerechten er bij dit 

seizoen horen? We gaan ons omtoveren tot echte chef-

koks en maken met elkaar een heerlijk 3 gangen menu.   

Vandaag geen bijzonderheden.  
 

 

ONTDEKLAB 
Donderdag 
27-10-2022 

Corpus 

Vandaag gaan wij naar Corpus. Weet jij al hoe je lichaam 

reageert op een splinter en wat er gebeurt in je oor als je 

naar muziek luistert? We zullen dit en nog vele andere 

dingen gaan leren tijdens de 'reis door de mens'. En wie 

weet word jij later wel super arts!  

TIJD: Voor 09:00 uur aanwezig i.v.m. de bus.  
 

 

NATUURPAD 
Dinsdag 
25-10-2022 

Naar het bos 

Vind jij het leuk om te bouwen, takken te verzamelen of 

geef je liever instructies vanaf de zijlijn? Vandaag kan het 

allemaal. We gaan op de fiets naar het bos om daar met 

elkaar hutten te bouwen. Bouw hem stevig genoeg, zodat 

je er later in kan schuilen tijdens het laser-gamen.   

MEENEMEN: Fiets KLEDING: Doe kleding aan die vies 
mag worden en schoenen waar je goed op kan lopen.  
 


