
Wortegem 

HAPPY IN MIJN HANGMAT  
VAN 1 JULI TOT 19 JULI 

 

Maandag 1 juli 

KL en LL: We beginnen de vakantie met een goede portie sport en dan happy relaxen in 

onze hangmat. 

Dinsdag 2 juli 

KL en LL: Het is zomer: zon, zee en…teenslippers! We knutselen ons eigen paartje! 

 

Woensdag 3 juli 

KL  en LL: Vandaag spelen we zomerse spelletjes in vakantiesfeer. 

 

Donderdag 4 juli 

KL en LL: We trekken allemaal samen naar het Tiegembos voor een zomerse picknick en 

leuke spelletjes! We trekken een lange broek en gesloten schoenen aan. Vertrek: 9u30 en 

terug: 15u30. 

 

Vrijdag 5 juli 

KL en LL: Kokosnoten, tropische bloemen, kleurige papegaaien en bijtjes die zoemen,…wie 

kan dit alles benoemen? Welkom op deze zomerse quiz. 

 

Maandag 8 juli 

KL en LL: Vandaag hebben we geen tijd om te luieren in de hangmat want we gaan op 

tocht op en rond Knipoog. 

 

Dinsdag 9 juli 

KL en LL: We experimenteren met land-art: met natuurelementen creëren we prachtige 

taferelen en we leggen ze vast op de gevoelige plaat. 

 

Woensdag 10 juli 

KL & LL: We knutselen onze eigen mini-hangmat aan het strand 

 

Donderdag 11 juli 

KL en LL: We maken een zalig zomerse blote voetentocht en genieten van het mooie weer. 
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Vrijdag 12 juli 

KL en LL: Kennen jullie het spel “van hangmat tot luxebed”? Ontdek het vandaag samen met 

jullie vrienden bij Knipoog. 

 

 

Maandag 15 juli 

KL en LL: Wat is er ontspannender dan genieten van een luxueuze welness? We toveren de 

opvang om tot een welnessruimte…genieten is vandaag de boodschap! 

 

Dinsdag 16 juli 

KL en LL: We hangen in onze hangmat en komen helemaal tot rust met superontspannende 

oefeningen. 

 

Woensdag 17 juli 

KL en LL: Er hangt zomerse muziek in de lucht! Krijg je ook al zin om te bewegen en te 

dansen? 

 

Donderdag 18 juli 

LL en 3de KL (in voorbije schooljaar): Vandaag staat er een spetterende uitstap op het 

programma. We trekken naar de Blaarmeersen: spelletjes, zwemmen en zonnen: wat wil je 

nog meer in de vakantie? Bij regen of frisser weer gaan we zwemmen naar Rozenbroeken in 

Gent. Vertrek: 9u30 en terug om 17u. 

1ste en 2de KL: we blijven in de opvang en worden extra in de watten gelegd. 

 

Vrijdag 19 juli 

KL en LL: om de maand juli af te sluiten bouwen we een feestje met sappige fruitbrochettes 

en kleurrijke cocktails. Uiteraard maken we alles zelf en proeven we achteraf van onze 

heerlijke creaties. 
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KLEIN EN GROOT  
VAN 12 AUGUSTUS TOT 30 AUGUSTUS 

 

Maandag 12 augustus 

KL en LL: Speelgoed groot en klein: we maken het zelf met recyclagematerialen! 

 

 

Dinsdag 13 augustus  

KL en LL: We doen aan maxi-sport: we testen allerlei sporten uit in het groot. 

 

 

Woensdag 14 augustus 

Kl en LL: De grote chef nodigt u vandaag uit om samen met hem een reuzegrote taart te 

maken. Wedden dat onze kleine chefs achteraf smullen van hun eigen bakwerk? 

 

Donderdag 15 augustus 

GESLOTEN 

 

 

Vrijdag 16 augustus 

GESLOTEN 

 

Maandag 19 augustus  

KL en LL: Ooit al gehoord van teenworstelen, vingergymnastiek, blaaspijpjes? We proberen 

deze mini-sportjes uit en hebben reuzeveel plezier! 

 

 

Dinsdag 20 augustus 

KL en LL: Tussen de triangel en de bombardon, speelt Julie op de trom! 

 

 

Woensdag 21 augustus 

LL en 3de Kl (in voorbije schooljaar): kleine dieren en een grote speeltuin: rara waar gaan we 

vandaag naartoe? De Brielmeersen in Deinze: here we come! We trekken best gesloten 

schoenen aan. Vertrek om 9u30 en terug om 16u. 
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Donderdag 22 augustus 

KL en LL: Ken je die lekkere kleine soesjes? We maken hiervan een reuzegrote soezentaart. 

Mmm…dat wordt smullen! 

 

 

Vrijdag 23 augustus 

KL en LL: We maken onszelf reusachtig groot en leggen een spannend parcours af. 

 

 

Maandag 26 augustus 

KL en LL: Met  grote en kleine letters maken we van onze naam een echt kunstwerk. 

 

Dinsdag 27 augustus 

KL en LL: In expressieland wonen kleine wezentjes, maar ook reusachtige monsters. Inleving 

en fantasie staan vandaag op het programma. 

 

Woensdag 28 augustus 

KL en LL: we halen bekende spelletjes vanonder het stof maar spelen ze in de piepkleine en 

megagrote versies. 

 

Donderdag 29 augustus 

KL en LL: Als kleine mensjes op stap in de grote wereld: wat komen we allemaal tegen en 

welke avonturen zullen we beleven? Laat je verrassen door deze tocht in het domein de 

Ghellinck. We trekken gesloten schoenen en een lange broek aan. We vertrekken om 9u45  

en zijn om 15u30 terug. De leerlingen vertrekken te voet. 

 

Vrijdag 30 augustus 

KL: We meten ons letterlijk ten opzicht van elkaar. 

LL: Wist je dat je jouw eigen lichaam kan gebruiken als meetinstrument? 

 

 

 

Prettige vakantie! 

 


