
Wortegem 

IK GA OP REIS EN NEEM MEE  
VAN 30 JUNI TOT 17 JULI 

 

Dinsdag 30 juni (nm) 

KL en LL: Is Bali één van je droombestemmingen? Dan heb je geluk want vandaag 

maken we kennis met de Balinese danseressen en dansers en knutselen we er zelf 

eentje. 

 

Woensdag 1 juli 

KL en LL: Al dansend ontdekken we de muziek van verschillende werelddelen en 

landen: Jamaica, India, Afrika, Ierland, Amerika, Bulgarije, Spanje en Cuba. In welk 

landen worden welke dansen gedanst? We schudden onze heupen en beentjes los 

en we doen de dansen na. 

 

Donderdag 2 juli 

KL en LL: Ik ga op reis en neem mee…jullie kennen allemaal het gekende spelletje. 

We spelen dit spelletje maar in allerlei variaties. Ga je mee op ontdekking? 

 

Vrijdag 3 juli 

KL en LL: Oeps… in al ons enthousiasme om te vertrekken op reis, is onze koffer 

gevallen en zijn we al onze spullen kwijt. Helpen jullie mee zoeken naar onze 

bagage?  

 

Maandag 6 juli 

KL en LL: We vertrekken vandaag op trektocht in onze eigen omgeving. Trek zeker 

makkelijke schoenen aan want avontuur loert om elke hoek. 

 

Dinsdag 7 juli 

KL en LL: Brazilië…here we come! Kennen jullie Capoeira? We leren vandaag de 

beginselen van deze Braziliaanse gevecht-danssport. 
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Woensdag 8 juli  

 LL: We trekken vandaag naar Amerika waar we de rituelen van de Indianen gaan 

ontdekken. De indianen zullen ons leren om sterker te worden en ons hart te openen. 

Kl: we maken een miniatuurtippi en spelen het leven van de indianen en hun 

paarden naspelen. 

 

Donderdag 9 juli 

KL en LL: We zetten de vakantie in door eventjes weg te dromen: wat is jouw 

favoriete vakantieland of mooiste herinnering? We maken hiervan een mooi 

knutselwerkje. 

 

Vrijdag 10 juli 

KL en LL: De wereld is zo groot en er is zoveel te zien en te leren. Ben jij een echte 

globetrotter en ken jij veel van de verschillende landen? We zullen eens je kennis 

testen in onze grote landenquiz. 

 

Maandag 13 juli 

KL en LL: We vertrekken op reis maar oei: er zijn nog wat restjes brood over! 

Oplossing: we maken snel een lekkere broodpudding om mee te nemen onderweg. 

Dat wordt smullen! 

 

Dinsdag 14 juli 

KL en LL: Wist je dat je op 1 dag de wereld kan rondreizen? Als je ons niet gelooft, 

kom je vandaag maar naar Knipoog en je zal versteld staan! 

 

Woensdag 15 juli 

KL & LL: Wat neem je mee op reis? Juist! Een koffer! We maken deze keer zelf onze 

eigen koffer en laten onze fantasie de vrije loop op hem naar onze eigen smaak te 

versieren. 

 

Donderdag 16 juli 

KL  en LL: Onze mooie wereldbol bestaat 2/3de uit water. In het spoor van onze grote 

zeeën en oceanen speelt water vandaag de hoofdrol in onze spelletjes. 

Vrijdag 17 juli 

KL en LL: Heb je ook zin om een wereldreisje te maken? Dat kan! We trekken van het 

ene land naar het andere en in elk land staan er onze leuke doe-opdrachtjes te 

wachten. Bovendien leren we ook veel bij over de verschillende culturen. 
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RIDDERS EN PRINSESSEN 

VAN 10 AUGUSTUS TOT 31 AUGUSTUS 

 

Maandag 10 augustus 

Kl en LL: In het koninkrijk van de ridders ligt er een geheime koningsschat. De ridders 

en de prinsessen moeten deze schat beschermen tegen een wrede dievenbende. 

Maar lukt dit hen ook?  

 

Dinsdag 11 augustus  

Horen jullie het trompetgeschal? We organiseren een heus riddertoernooi. 

Aan de hand van verschillende ridderspelen kijken we wie er de naam “ridder” 

waardig is. 

 

Woensdag 12 augustus 

Kl en LL: We bouwen ons eigen “Chateau Knipoog” en versieren het naar onze eigen 

zin. Allemaal welkom in ons bouwwerk! 

 

Donderdag 13 augustus 

KL en LL: Onze ridders en prinsessen worden uitgedaagd door de draak Kodan en 

vertrekken op een avontuurlijke tocht! Hopelijk keren we allemaal heelhuids terug! 

 

Vrijdag 14 augustus 

Kl en LL: In het grote kasteelbos is er vandaag vanalles aan de hand. Samen gaan 

we op ontdekking en spelen het grote ridder-bosspel. Graag dichte schoenen en 

een lange lichte broek aantrekken. 

 

Maandag 17 augustus  

Kl en LL: In een quiz leren we meer over de gebruiken van ridders en prinsessen. We 

worden uitgedaagd om na te denken en snel te antwoorden. Wie weet mag jij je 

kronen tot de slimste ridder? 

. 

 

Dinsdag 18 augustus 

Kl en LL: De kinderen kunnen zich als koning en koningin belonen, door het maken 

van hun eigen creatieve kronen!  
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Woensdag 19 augustus 

Een stoere ridder zou fitter moeten zijn dan een edele jonkvrouw. Maar is dat ook zo? 

Dit zullen we snel ontdekken want vandaag is het de grote challenge tussen de 

ridders en de prinsessen. 

 

 

Donderdag 20 augustus 

Kl en LL: Als ridders en prinsessen op hun paard zitten, moeten ze stevig in het zadel 

zitten. Daarom moeten ze goed eten! Vandaag bakken we voor en samen met 

onze ridders en prinsessen een heus koekjeskasteel. Dat wordt smullen! 

 

Vrijdag 21 augustus 

Kl en LL: Bourgondische taferelen met het decor van kastelen doet ons alle soorten 

fruit ontdekken. 

 

Maandag 24 augustus 

Kl en LL: Weet jij hoe het voelt om je echt als ridder te voelen? We kruipen in de huid 

van een ridder en voelen hoe het is om allerlei avonturen te beleven. 

 

 

 

Dinsdag 25 augustus 

Kl en LL: Ridders en prinsessen, hou jullie klaar want vandaag dagen we elkaar uit via 

verschillende spelletjes! 

 

Woensdag 26 augustus 

KL en LL: Het is een grote dag voor onze schildknapen. Vandaag worden ze in een 

groot riddertornooi uitgedaagd of ze zich als een echte ridder of prinses kunnen 

gedragen.  

 

Donderdag 27 augustus 

KL en LL: Rond een echt ridderkasteel loopt een diepe slotgracht maar oh jee…waar 

is het water naartoe? Bundel al je krachten en zoek als een dappere ridder naar het 

verloren water. 
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Vrijdag 28 augustus 

KL en LL: De prinses is haar saaie leventje beu en wil meer avontuur. Ze beslist om 

een piratenprinses te worden! We knutselen voor haar een echte piratenschat. 

 

 

Maandag 31 augustus 

Kl en LL: Een ridder moet steeds in goede conditie zijn. Daarom oefenen we als 

ridder ons uithoudingsvermogen en trainen we erop los. 

 

 

Prettige vakantie!  
 


