
6 juli 

 

Vandaag duiken we ook 

even de geschiedenis in, 

want wat deden onze 

opa’s en oma’s en papa’s 

en mama’s vroeger voor 

spelletjes? Denk aan 

spijker poepen en ezeltje 

prikje… 

 

7 juli 

 

Ook gaan we iets lekkers 

maken vandaag, iets 

typisch Hollands: 

appelmoes! 

 

 

 

 

 

9 juli 

 

Weten jullie hoe de 

Nederlandse vlag eruit 

ziet? Die gaan we 

mozaïeken met diverse 

soorten papier 

 

8 juli 

 

Weten jullie wat een 

graspoppetje is? Welk 

poppetje krijgt de langste 

haren? Kom gezellig met 

ons een graspoppetje 

maken. 

 

 

 

 

10 juli 

 

Bob de bouwer! Vandaag 

gaan we een 

knutselwerkje maken met 

hout, spijkers en touw. 

Maar wat we gaan maken 

blijft nog even een 

verrassing. 

 

 

Little stars en Ministars 

Deze hele week hebben we te 

gekke lego boxen. 

 



13 juli 

 

Lusten jullie 

wentelteefjes? Vandaag 

gaan we oer-Hollandse 

wentelteefjes maken en 

lekker van smullen 

natuurlijk. Ook hebben 

we een sjoel wedstrijd 

vandaag, wie weet 

word jij wel de 

kampioen! 

 

14 juli 

 

Vandaag duiken we 

weer even de 

geschiedenis in, want 

wat deden onze opa’s 

en oma’s en papa’s en 

mama’s vroeger voor 

spelletjes? Denk aan 

zaklopen en blik gooien. 

 

15 juli 

 

Wie weet wat typisch 

Nederlandse bloemen 

zijn? Dat zijn inderdaad 

de tulpen! Laten we 

vandaag dan tulpen 

gaan knutselen.  

Verder hebben we ook 

een sportief parcours 

bedacht: Trek dus je 

sportieve schoenen aan! 

 

16 juli 

 

Vandaag gaan we jeu 

de boules doen op een 

echte jeu de boules 

baan. 

 

17 juli 

 

Wie weet wat klompen 

zijn en wie dragen er 

klompen? 

Vandaag gaan we een 

klompensleutelhanger 

versieren. 

 

Little stars en Ministars 

 

 



20 juli 

 

En als het goed weer is 

gaan we lekker buiten 

spelen met water. 

 

21 juli 

 

We gaan vandaag ons 

eigen stoepkrijt maken! 

 

22 juli 

 

Spelletjes dag, kan jij 

winnen met 

ganzenbord? Je mag ook 

zelf een spelletje 

meenemen, zorg dat 

hier een naam op staat! 

 

 

23 juli 

 

We maken poffertjes 

vandaag, ben jij een 

echte koekenbakker? 

 

24 juli 

 

Lekker bewegen met 

een bootcamp oefening.  

Kennen jullie ‘The Voice 

Kids’? Vandaag gaan we 

dat ook doen, optreden 

bij de tribune, als je het 

leuk vindt mag je je 

hierbij ook verkleden. 

 

Little stars en Ministars 

 

Deze week hebben we een bootcamp 

box, wat zit hier voor leuks in? 

 



27 juli 

Voor vandaag hebben 

we een speurtocht 

voorbereid, ben jij een 

echte speurneus? 

En in ons laboratorium 

gaan we proberen om 

echt slijm te maken, we 

zijn benieuwd of dit lukt! 

 

28 jul 

Komen jullie vandaag 

samen met ons een 

graspoppetje maken? 

Wie heeft de langste 

haren, wie maakt de 

coolste haarcoupe? 

 

29 juli 

Lekker koken en 

bakken vandaag, want 

we gaan Zeeuwse 

bolussen maken. 

Jammie! 

 

30 juli 

Wie kan er goed 

dansen? Wie heeft er 

zin om te dansen? 

We hebben vandaag 

een dansworkshop en 

daarna is de disco 

geopend! 

 

31 juli 

Spelletjes dag, gezellig 

oud Hollandse 

spelletjes spelen. Wie 

heeft er zin om te 

spijker poepen of om 

op stelten te lopen?! 

Voor onze lunch gaan 

we tomatensoep 

maken, dat wordt 

smullen! 

 

Little stars en Ministars 

 

Deze week hebben we een verrassing in de 

gymzaal. Spannend, wat zal het zijn?! 

 



3 augustus 

 

Iets typisch Nederlands 

is Delfts blauwe 

tegeltjes, dat gaan we 

vandaag maken! 

 

4 augustus 

 

Jullie krijgen een 

klompensleutelhanger 

en die kunnen we mooi 

versieren, deze kun je 

dan aan je sleutelbos 

hangen. 

 

5 augustus 

 

Wie kan er cheerleaden? 

Als je het niet kan is het 

niet erg, want vandaag 

komt iemand ons dat 

leren! Voor het dansen 

gaan we lunchen met 

pannenkoeken! 

 

6 augustus 

 

We gaan nog een dagje 

oud Hollandse spelletjes 

doen, wie heeft er zin in 

ezeltje prikje of eier 

lopen (wel met een nep 

ei natuurlijk). 

 

7 augustus 

 

Hoe heet dat ding met 

vier wieken erop? Dat is 

een molen. 

Zullen we die vandaag 

gaan knutselen? 

Voor degene die van 

voetbal houden gaan we 

ook een spelletje flessen 

voetbal doen. 

 

Little stars en Ministars 

of groepsnaam 
 



 

10 augustus 

 

Vandaag staan we een 

dagje in de keuken, we 

gaan namelijk 

appelflappen maken, en 

natuurlijk opeten! 

11 augustus 

 

En het volgende nummer 

is nummer 7, wie heeft 

nummer 7, streep hem 

door op je BINGO kaart. 

Vergeet niet heel hard 

BINGO te roepen als je 

kaart vol is! 

 

 

 

 

13 augustus 

 

End of summer holiday 

carnaval. 

Kom lekker verkleed of 

kleed je bij ons om, laat 

je schminken en kom 

lekker dansen op ons End 

of Summer Holiday 

Carnaval feestje! 

 

12 augustus 

 

Vandaag gaan we een 

high tea organiseren, we 

maken verschillende 

hapjes en gaan dat ’s 

middags bij de lunch 

opeten. 

 

 

 

 

 

14 augustus 

 

De laatste vakantiedag 

alweer… 

Dus we hebben een 

relaxdag en gaan een film 

kijken, voor bij de film 

maken we zelf hapjes. 

Even bijkomen voordat 

het schooljaar weer 

begint! 

 

 

 

 

Little stars en Ministars 

 

Deze week hebben we Archery Attack in de gymzaal. Dit is een 

soort pijl en boogschieten, kan jij richten op de mat of een fles? 
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