
Maandag maken we 
het ontwerp van onze 
hut en donderdag 
gaan we hem verven.
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Wij hebben er 

weer heel veel 

zin in!

Zoals elk jaar             

op Huis de B                  

is de eerste week 

van de vakantie 

Huttenbouwweek!

Dus trek oude 

kleren aan en neem 

stevige dichte 

schoenen mee!

De hele week zijn 
we aan het zagen 
en timmeren! 

Week 28 

Hutten
bouwen!
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Het programma is onder voorbehoud. Neem bij mooi weer je zwemspullen mee!

Maandag  13 juli

Kriebeldieren en de kriebels. 
Vandaag gaan we kijken welke 
dieren kriebelen en van welke 
dieren je de kriebels krijgt. En er 
staan insecten op het menu! Durf 
jij te proeven? Niets moet, het 
mag!!! 

Week 29

DIEREN
Maak je lievelingsdier of een 
fantasiedier van wegwerp-
materiaal, alleen of samen. Een 
fantasiedier kan natuurlijk ook. Er 
wordt de hele week gewerkt aan 
lievelingsdier kunst! Het motto: 
HOE GEKKER, HOE BETER!!! 

Dinsdag 14 juli

Hoe verzorg je je huisdier? 
Bezoek van of op bezoek bij een 
dierenarts.

Woensdag 15 juli 

Vandaag kan je beginnen of 
verder gaan met het maken 
van  je lievelingsdier.

En deze middag gaan we een 
hele mooie dierenfilm kijken!

Donderdag 16 juli

Gewonde vogel? Een zwaan 
met een gebroken poot? Dan 
bel je de dierenambulance. De 
dierenambulance komt op 
bezoek! Je en mag alles 
vragen! 

Vrijdag 17 juli

Vandaag maak je een masker van 
het dier waarin je wilt veranderen. 
Misschien maak je vleugels, een 
staart of klauwen. Dan kom binnen 
als kind en ga je lekker weer naar 
huis als dier!!! Wat zullen jullie 
ouders raar opkijken!! 
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Het programma is onder voorbehoud. Neem bij mooi weer je zwemspullen mee!

Week 30 

Strand
Maandag 20 juli

Cool! Je maakt je eigen 

BeachBoard met je naam erop. 

Dinsdag 21 juli

Joepie! We gaan naar het strand, 

vergeet je zwemspullen dus niet. 

Neem ook je zwembandjes mee!

Woensdag 22 juli

Zandwerken: de mooiste 

kastelen, zandtaarten en 

zandweggetjes maken we 

vandaag.

Donderdag  23 juli

Vandaag staat Beachvolley

op het programma. Ook 

maken we schelpen-

kettingen en hoelarokjes.

Vrijdag 24 juli

VerrassingsVrijdag. Wat we 

gaan doen weten we nu nog 

niet, maar dat het leuk wordt 

weten we al wel!
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Week 31 

Plezier 
maken

Maandag 27 juli

Waterpret! Neem je 

zwemkleding en een handdoek 

mee want het wordt hier een 

waterballet: we gaan een 

parcours afleggen met water!

Vrijdag 31 juli

Vrolijke Vrijdag! Waar wordt 

jij vrolijk van? Een film met 

popcorn, spelletjes doen, 

tikkertje of verstoppertje…een 

ijsje eten misschien?

Dinsdag 28 juli

Plezier in de zaal: voetje-van-

de- vloer of de Vloer is lava. 

We maken met z’n allen een 

gave hindernis baan. 

Woensdag 29 juli

Plezier bij de tuin! Klimmen, 

rennen en verstoppertje. Bij 

Tuin in de stad wordt het weer 

feest!

Donderdag 30 juli

Discofun! Yes, vandaag gaan we 

naar de discokelder . Spelletjes 

doen en dansen, dit wordt weer 

een super dag!
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Week 32  

De stad

Vrijdag 7 augustus

We gaan naar een bos in de 

stad. Lekker glijden door de 

tunnelglijbaan, een hut 

bouwen en kikkers zoeken in 

het Roege bos.

Maandag 3 augustus

Bijna 300  traptreden, dat zijn er 

veel! Gelukkig kun je af en toe 

stilstaan om de superoude 

binnenkant van de Martinitoren te 

bekijken. Hoe zwaar zouden die 

klokken wegen? En waarom heet hij 

eigenlijk d’Olle Grieze?

Dinsdag 4 augustus

We zijn stadsschilders! Hup, naar 

buiten met de ezels! Schilder je 

stad. We gaan op zoek naar een 

mooi plekje om te schilderen. Wat 

schilder jij? Die grote boom, een 

vijver, een flat of zie je een auto 

om na te schilderen? 

Woensdag 5 augustus

Tuin in de stad, mag niet 

ontbreken! Sluip-door-kruip-door-

paadjes, een vuurplaats, 

blotevoetenpaadje, konijnen… 

kortom de natuur-beleef-plek in 

de stad. Neem een kijkje op 

tuinindestad.nl 

Donderdag 6 augustus

Elfjesstad! Van een oude bloempot 

maken we huisje en tuintje voor de 

elfjes! Als het niet af komt, gaan we 

later verder.

En je kan een verkeersbord maken 

voor ons verkeersplein want…in de 

middag toveren we ons plein om tot 

Verkeersplein de B! 

http://www.tuinindestad.nl/
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Ook maken we een 

kampvuur, gaan 

campingspelletjes doen 

en bij warm weer lekker 

in het zwembadje. 

Week 33 

Camping de B Deze hele week 
staat in het teken 
van kamperen!

We zetten tentjes op, 

neem je slaapzak en 

knuffel mee, want we 

gaan overdag lekker 

chillen in de tentjes. 

We gaan onze eigen 
kampeertas maken. Zin in  

zomer!


