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Het concept: 
 
Deel 1: Spelen der Verkenning (2 dagen)  
Deel 2: Spelen der Vertrouwen (2 dagen)  
Deel 3: De Act der Verlangen (3 dagen)  
 
Drie delen  
Het kinderprogramma is opgedeeld in drie delen om de kinderen te inspireren om te 
verkennen, te vertrouwen en hun verlangens te uiten. Het eerste deel, "Spelen der 
Verkenning", is gericht op het verkennen van hun omgeving en het ontdekken van nieuwe 
mogelijkheden. Door middel van leuke spelletjes en activiteiten worden ze aangemoedigd 
om hun nieuwsgierigheid te volgen en de wereld om hen heen te verkennen. 
 
Het tweede deel, "Spelen der Vertrouwen", is gericht op het opbouwen van vertrouwen en 
samenwerking tussen de kinderen. Door middel van groepsopdrachten en uitdagingen leren 
ze om op elkaar te rekenen en elkaar te ondersteunen. Hiermee kunnen ze hun sociale 
vaardigheden ontwikkelen en hun vermogen om effectief te communiceren en samen te 
werken vergroten. 
 
Tot slot, "De Act der Verlangens" is gericht op het uiten van hun verlangens en het 
ontdekken van hun creativiteit. De kinderen worden aangemoedigd om hun fantasie te 
gebruiken en hun eigen voorstelling te maken. Door middel van kostuums en andere 
ontwerpen kunnen ze hun eigen verhalen vertellen en hun eigen ideeën uitdrukken. 
 
Door deze drie delen te combineren, hopen we dat de kinderen niet alleen een leuke tijd 
hebben, maar ook belangrijke levensvaardigheden ontwikkelen die hen kunnen helpen in 
hun dagelijks leven. Door te verkennen, vertrouwen op te bouwen en hun verlangens uit te 
drukken, kunnen ze hun zelfvertrouwen vergroten en hun vermogen om effectief met 
anderen samen te werken verbeteren. 
 
 
De eindvoorstelling 
De kinderen kunnen een korte toneelvoorstelling opvoeren waarin ze de hoogtepunten van 
hun tijd samen in het kinderprogramma uitbeelden. Elk kind kan een korte scène bedenken 
waarin ze hun favoriete spel of activiteit uitbeelden.  
 
De voorstelling kan beginnen met een korte inleiding waarin de kinderen zichzelf en de 
activiteiten van het kinderprogramma voorstellen. Vervolgens kunnen ze de korte scènes 
opvoeren waarin ze hun favoriete momenten uit het programma naspelen. Dit kan variëren 
van het bouwen van een toren met blokken tot het spelen van een toneelspel. 
Na elke scène kunnen de kinderen kort uitleggen waarom ze die specifieke activiteit zo leuk 
vonden om te doen en wat ze ervan hebben geleerd. Aan het einde van de voorstelling 
kunnen de kinderen samen een lied zingen of een dans uitvoeren om de week op een 
feestelijke manier af te sluiten. 
 



Deze voorstelling van allerlei activiteiten bieden de kinderen de mogelijkheid om hun 
creativiteit te uiten en hun favoriete momenten uit het kinderprogramma met hun ouders te 
delen. 
 

De algemene dag planning: 
In het algemeen gaan de kinderen iedere dag in de ochtend een speciaal georganiseerde 
activiteit doen (zoals een speurtocht, parcours of een bos beleving) en in de middag kunnen 
de kinderen een activerende sport- of waterspel met z’n allen doen, maar waar ook ruimte is 
voor de kinderen om vrij te spelen als ze daar behoefte aan hebben (zoals even tekenen, een 
bordspelletje doen of muziek maken). De dag eindigen we in de avond met het samenzijn 
van de kinderen met hun ouders om tot rust te komen door een energy-flow en muziek. 


