ZOMER FESTIVAL 2022
Reis rond de wereld

Welkom!

WHY

Welkom op de vierde editie van het Solidoe Zomer Festival.
Tijdens deze zomervakantie gaan we op reis langs verschillende
werelddelen, terwijl we gewoon in Kudelstaart of Uithoorn blijven!

WAAROM (WHY)

Het Festival team heeft een geweldig en gevarieerd programma
gemaakt voor kinderen van alle leeftijden.
Elke week staat in het teken van een ander werelddeel, met
natuurlijk bijbehorende activiteiten. Wat er precies te doen is lees
je op de volgende pagina’s. De reis start dicht bij huis in Europa.
Via Amerika, Azië en Australië eindigen we de laatste week in Afrika.

Kinderopvang

We vinden dat kinderen (ouders, medewerkers én de organisatie)
mogelijkheden moeten krijgen om uit te proberen, ruimte om te
experimenteren, om jezelf uit te vinden, om te groeien.
Niet volgens strakke regels en schema’s maar juist ruimte om te
voelen, rommelen, fouten maken, vallen en opstaan, uitgedaagd
worden.

HOE (HOW)

Naast de wekelijkse activiteiten, zijn er een aantal vaste
		
activiteiten. Er is een chillhoek waar de kinderen zich 		
			
heerlijk kunnen terugtrekken met een stripboek.

Op een eigen wijze. Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen wijze,
iedere volwassene ook. En Solidoe ook. Dat stimuleren we.
We houden ook van eigenwijs, van het op je eigen manier doen.
Ook als organisatie doen we het graag op onze manier. En we
houden ook van pret.

			

WAT (WHAT)

We wensen iedereen een hele fijne vakantie!

				Het Festival Team

Wat wij (pedagogisch medewerkers) en de kinderen doen - We
zijn er voor kinderen - allereerst en bovenal. In alles wat we doen
geloven we in het uitdagen en de ontwikkeling van de kinderen.
En dat laten we deze zomer graag zien tijdens de activiteiten die
op ons Festival worden georganiseerd.
Want wat is er nou leuker en uitdagender dan werken met een
thema die inspeelt op de belevingswereld van de kinderen en er
zelf een rol in kunnen spelen! De activiteiten die voor het festival
bedacht zijn, biedt de kinderen de mogelijkheid om dingen te doen
en te ondernemen, op deze manier gaat het echt leven en ligt het
dicht bij hun belevingswereld.
			

Zo ontstaat er ruimte voor eigenwijze groei!
3

Week 1: Europa

HALLO!

Kinderopvang

We blijven vandaag in Nederland! Wie is het beste in typisch
Nederlandse spelletjes? Zoals spijkerbroekhangen en megasjoelen. Tijdens de lunch eten we typisch Nederlands: poffertjes!
Legmeervogels: di 26 juli

VZOD: do 28 juli

HOLA!

26 juli – 27 juli – 28 juli
In de eerste week van het Solidoe Festival gaan we op reis door
Europa. We zullen verschillende Europese landen bezoeken en
er is voor ieder wat wils.
Kom met ons mee, en reis heel Europa door!
Onderstaande activiteiten zijn er de hele week:
• Toren van Pisa
• Mocktails maken
• Delfsblauw past bij jou
• Sieraden van pasta
• Mini game land
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In Spanje ligt de stad Valencia, eens per jaar is daar het Tomaten
Festival. Toppunt van het festival is een groot tomatengevecht.
Dat gaan wij ook doen, alleen gebruiken we geen tomaten maar
splash balls! Blijf jij het langste droog? Ook kun je Spaanse
Mocktails maken.
Legmeervogels: woe 27 juli

VZOD: woe 27 juli

CIAO!

Een reis door Italië. Er zijn allerlei kleine activiteiten die met Italië
te maken hebben. Deze activiteiten kun je de hele dag door doen.
Ook staat er vandaag een rodeo-stier. Wie kan er het langst blijven
zitten?
Legmeervogels: do 28 juli

VZOD: do 26 juli
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Week 2: Amerika

CARNAVAL

Kinderopvang

Trek je mooiste outfit aan en vier met ons het Braziliaanse carnaval!
In de ochtend is er schmink, waarmee je helemaal klaar bent voor
het carnaval. Met de panna-workshop word je net zo goed als een
echte Braziliaanse straatvoetballer.
Legmeervogels: do 4 augustus

VZOD: di 2 augustus

LEGO FREAK

2 augustus – 3 augustus – 4 augustus
Deze week reizen we naar Amerika. We vieren Braziliaans carnaval,
bouwen Amerikaanse bezienswaardigheden van lego en bouwen
een westerndorp van karton.
Onderstaande activiteiten zijn er de hele week!
• Hawaï rokjes maken
• Speurtocht en rebus
• Goudzoeken in het zand
• Schilder een waterval

6

Creëer je eigen Amerikaanse lego bezienswaardigheid. Denk aan
de skyline van New York, het Vrijheidsbeeld, de Golden Gate Bridge
of de figuren uit Disney World. Voor onze Amerikaanse lunch bakken
we zelf hamburgers.
Legmeervogels: woe 3 augustus

VZOD: woe 3 augustus

HET WILDE WESTEN

Word een echte cowboy of cowgirl in ons eigen gemaakte
Westerndorp. Met karton bouwen we forten en een saloon.
’s Middags is dit het decor om te lasergamen.
Er zijn verschillende rondes, waarbij kinderen van
dezelfde leeftijd het tegen elkaar opnemen.
Legmeervogels: di 2 augustus
VZOD:
do 4 augustus
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Week 3: Azië & Australië

WIPEOUT

Kinderopvang

Vandaag doen we een wipeout wedstrijd. Wie is als eerste aan
de overkant? Er zijn verschillende rondes, waar kinderen van
dezelfde leeftijd het tegen elkaar opnemen.
Legmeervogels: di 9 augustus

VZOD: di 9 augustus

SUSHI

Een Japanse dag vandaag, waarbij we sushi gaan maken.
Legmeervogels: woe 10 augustus

9 augustus – 10 augustus – 11 augustus
We zoeken het nog verder weg en gaan naar Azië en Australië. Kun
jij met eetstokjes eten? En hoe schrijf je je naam in Chinese tekens?
Onderstaande activiteiten zijn er de hele week:
• Waaiers maken
• Sumo worstelen
• Eetstokjes spel

VZOD: woe 10 augustus

CHINESE TEKENS

Het Chinese schrift is heel anders dan hoe we in Nederland schrijven.
Vandaag kun je je naam schrijven in Chinese tekens, maak er een
mooi schilderij van!
Legmeervogels: do 11 augustus

VZOD: do 11 augustus

Extra activiteiten

SILENT DISCO

Met een koptelefoon op luisteren en dansen op de muziek!
Legmeervogels: di 9 augustus

VZOD: do 11 augustus

KARAOKE

Zing mee met de karaoke!
Kies een liedje en zing mee met de muziek.
Legmeervogels: do 11 augustus
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VZOD: di 9 augustus
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Week 4: Afrika

ESTAFETTE

Kinderopvang

Een hele sportieve dag, met een groot estafette spel. Er zijn
verschillende groepen met kinderen van dezelfde leeftijd.
Legmeervogels: di 16 augustus

VZOD: di 16 augustus

DJEMBÉ

Een workshop djembé om samen Afrikaanse muziek te maken.
Legmeervogels: woe 17 augustus

16 augustus – 17 augustus – 18 augustus
Deze week reizen we met het Solidoe Zomer Festival naar Afrika.

VZOD: woe 17 augustus

ROOFVOGELSHOW

In de ochtend komt er een echte roofvogels show naar
Legmeervogels. ’s Middags vliegen de vogels door naar VZOD.
Legmeervogels: do 18 augustus

VZOD: do 18 augustus

Onderstaande activiteiten zijn er de hele week:
• Kralenketting en armbandjes maken
• Laat je schminken als een Afrikaans dier
• Dierenhuiden schilderen
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Contactgegevens
Legmeervogels

VZOD

Randhoornweg 100
1422 NE Uithoorn
06-48 206 888

Wim Kan Dreef 2
1433 HM Kudelstaart
06-33 285 388

• Amstelhof
• Legmeer
• Haas
• Het Duet
• Meerwijk
• De Scheg
			
			

•
•
•
•
•
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Triade
Berenboot
De Dolfijn
Oostkroost
De Rietpluim
De Ruimte
Buiten Gewoon
VZOD

www.solidoe.nl
0297 - 72 97 00

Kinderopvang

