
Beste ouders en kinderen, 

 

De planningsdag van de zaterdaggroep zit er al weer op, op Thialf is dan ook voldoende 

inspiratie is opgedaan voor de aankomende zaterdagen tot aan de zomervakantie, 

onderstaand vinden jullie dan ook de planning tot en met zaterdag 25 augustus! 

 

Wanneer? Wat? Bijzonderheden? 

Zaterdag 26 

mei (wk 21) 

Omdat het slijm maken vorige week zo in de smaak 

viel gaan we er deze week ’s ochtends verder mee 
experimenteren. ’s Middags gaan we naar de bieb en 

als het mooi weer is als afsluiter naar Park Sonsbeek. 

Kleding aan die 

vies mag worden! 

Zaterdag 2 

juni (wk 22) 

Vandaag gaan we genieten van waterpret in 

zwembad de Scheg! 

Zwemkleding 

meenemen 

Zaterdag  

9 juni (wk 23) 

Deze zaterdag is het weer tijd om te ravotten in 

Monkey Town! Zorg dat je goed uitgeslapen bent 

voor maximaal speelplezier. 

Makkelijk zittende 

kleding. 

Zaterdag 16 

juni (wk 24) 

In de ochtend gaan we onze creativiteit de vrije loop 

laten en flessenpost knutselen. Dit zou natuurlijk niet 

compleet zijn zonder het ook te ‘posten’. Dit gaan we 
doen aan de Rijn. Daarna gaan we spelen bij de 

Intratuin in Duiven met als afsluiter een ijsje. 

Kleding aan die 

vies mag worden! 

Zaterdag 23 

juni (wk 25) 

In de ochtend gaan we een film kijken onder het 

genot van tosti’s. ’s Middags gaan we spelen op Thialf 

of de Leuke Linde. 

 

Zaterdag 30 

juni (wk 26) 

Deze ochtend gaan we vliegers ontwerpen en maken. 

De dag zou natuurlijk niet compleet zijn zonder deze 

uit te proberen. Dit gaan we doen bij het Wekeromse 

Zand waar we ook gaan picknicken. 

Kleding die tegen 

een stootje kan! 

Zaterdag 7 

juni (wk 27) 

Vandaag gaan we ’s ochtends spelletjes spelen op het 

Hommelveld. Na de lunch gaan we lekker springen bij 

Jump Square in Nijmegen.  

Vandaag is tevens de laatste stagedag van Davita. 

Kleding waar je 

gemakkelijk in 

kunt bewegen en 

springen. 

Zaterdag 14  

juni (wk 28) 

Zomervakantie!  

In week 28 tot en met week 33 worden de kinderen 

op vrijdag verwacht in plaats van op zaterdag! 

Zomervakantie, 

opvang op vrijdag 

i.p.v. op zaterdag! 

Zaterdag 25 

augustus  

(wk 34) 

De eerste zaterdag weer na de zomervakantie! We 

gaan aan de slag met het maken van een nieuw 

programma, picknicken in Sonsbeek Park en 

schilderkunst zonder een kwast maken! 

 

 

Hartelijke groet!  
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