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bekijk
het aanbod
en doe mee 

vanuit
huis!



De Ontdekkers is een programma van de gemeente 

Rijswijk. Team Brede Impuls organiseert ieder schooljaar, 

samen met lokale partners, een inspirerend naschools 

activiteitenaanbod. Kinderen van 2 tot en met 12 jaar krijgen 

zo alle kansen om (verborgen) talenten te ontdekken. 

Ook in de vakanties nemen kinderen via de Ontdekkers 

gratis deel aan leuke sport-, cultuur-, natuur-, taal- en 

techniekactiviteiten.
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Ken jij de
Ontdekkers?

facebook.com/DeOntdekkersRijswijk

Hallo Lieve, stoere Ontdekkers!
Daar is hij weer: de nieuwe Ontdekkersbrochure, maar dit keer anders dan je 

van ons gewend bent. Door het coronavirus kunnen we jullie in de meivakantie 

helaas niet verwelkomen bij 1 van onze activiteiten. We moeten nog allemaal 

thuis blijven, MAAR niet getreurd! Wij zouden de Ontdekkers Rijswijk niet heten 

als we niet een oplossing zouden bedenken om jullie toch jullie talenten te laten 

ontdekken!!! 

We hebben namelijk super gave activiteiten welke wij VIRTUEEL en INTERACTIEF 

gaan aanbieden via ZOOM. ZOOM is een digitaal platform waarbij jullie de 

programmacoördinatoren van Team Brede Impuls kunnen zien, horen en mee 

kunnen kletsen via de laptop, tablet of telefoon! 

Ook vanuit huis ontdek jij vast en zeker een nieuw talent! Geef jij je op voor 1 van 

onze digitale vakantieactiviteiten? Ga dan snel naar www.ontdekkersrijswijk.nl

Groetjes, Team brede impuls

 

 Kevin

 monika

 bibi

 eva

 bas

 mike

TEAM BREDE IMPULS

 milo

PASCAL

P.S. vergeet

de Ontdekkers niet

te liken op facebook!

Facebook.com/

DeOntdekkers-

Rijswijk.nl

PR en communicatie

Programmamanager
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Social Media

3

Marise

Hoe werkt ZOOM? 

open voor aanvang de link die je van ons krijgt

meld je aan via de Ontdekkerswebsite

emailadres doorgeven

Disclaimer gegevensverwerking: 

Het internationale programma, ZOOM verwerkt uw persoonsgegevens. Het kan zijn dat ZOOM de 

e-mailadressen en beeldmateriaal verwerken voor commerciële doeleinden. Als klant van ZOOM kan je 

op elk moment je toestemming intrekken of stoppen met de workshops.

Het gebruik van ZOOM is niet ingewikkeld. Wanneer jij wordt aange-

meld via de Ontdekkerswebsite, geeft jouw papa/mama of verzorger 

zijn of haar e-mailadres door. Op dit e-mailadres ontvangen jullie 15 

minuten voor aanvang van de activiteit een e-mail van ons met hierin 

een link. Dus; 

Via de laptop: Klik op de link in de mail, er verschijnt een pop-up 

venster en deze moet geaccepteerd worden. Je wordt hierna

automatisch doorgeschakeld naar onze ZOOM omgeving.

Via de tablet en telefoon: Download de ZOOM app van te voren. 

Je hoeft geen eigen account aan te maken. Klik op de link in de mail en 

je wordt automatisch doorgeschakeld naar onze ZOOM omgeving.

Let op!    Het is belangrijk dat jullie 15 minuten voor de activiteit al 

inchecken. We kunnen jullie dan nog helpen mochten er vragen zijn 

m.b.t. het inloggen. 
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Ontdekkers
in beweging
Tijd  | 11.00 - 12.00 uur

Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Waar  | Woonkamer

Ben jij fit genoeg om samen met meester 

Kevin en meester Mike te gaan bewegen 

vanuit je woonkamer? In beweging blijven 

is erg belangrijk! We doen dit deze keer 

via internet. Live op beeld komen alle 

oefeningen voorbij. 

Van buikspieren tot opdrukken, we slaan 

geen spier over. De meesters doen het voor, 

daarna is het jouw beurt.

En uiteraard geldt:

mee doen is veel

belangrijker dan

winnen! 

MA 27 DO 30 WO 29 VR 1

Knipselgezicht
Tijd  | 11.00 - 12.00 uur

Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Waar  | Aan tafel

Hou jij van knippen, plakken en scheuren? 

Vind je het leuk om je fantasie los te laten op 

een kunstwerk? Dan is dit echt iets voor jou! 

Doe mee en zie wie er bij jou zal verschijnen!

Koningsdag
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Kleed, matje, deken of kussen

Flesje of glas water 

Genoeg ruimte voor

1 of 2 personen 

Ik hou van

Holland spelshow
Tijd  | 14.00 - 15.00 uur

Leeftijd  | 9+ jaar

Waar  | Thuis

Thuiszitten saai? Echt niet! Tijdens deze 

activiteit spelen we de tv-show Ik hou van 

Holland. Weet jij de juiste artiest bij het 

nummer, herken jij de spreekwoorden, weet jij 

de juiste provincie bij de stad te noemen, weet 

jij de 10 meest populaire jongensnamen en 

weet jij hoe je moeilijke woorden moet spellen? 

Show je kennis tijdens Ik hou van Holland! 

Sporten
met spullen vanuit huis

Tijd  | 10.30 - 11.15 uur

Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Waar  | Thuis

Wauw, kan ik dit allemaal met de spullen 

die thuis liggen? Soms een klein beetje extra 

inspiratie waardoor je een andere kijk op 

bepaalde spulletjes krijgt. Misschien verzin jij 

na deze activiteit zelf ook een leuke activiteit 

die je thuis kan doen.

Pen

1 houten lepel

1 (tennis)bal/sokken
opgevouwen tot balletje

1 pan

1 steelpan

Papier

1 ballon (opblazen)

8-10 wc rollen
mét papier

1 theedoek

20 plastic/karton 
bekertjes

Kleurentovenaar
Tijd  | 11.00 - 11.45 uur

Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Waar  | Aan tafel

Yes! Het is weer lente, dus de vogeltjes fluiten. 

Heb je al de eerste regenboog gespot of wil je de 

regenboog elke dag in huis hebben? Dat kan nu! 

Doe mee met onze kleurentovenaar en wie weet 

gebeuren er nog meer onmogelijke dingen!

Proeflab
met Professor H

Tijd  | 13.00 - 13.45 uur

Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Waar  | Aan tafel,  in de keuken

Ben jij de nieuwe Einstein? Hier kun je 

experimenteren met verschillende materialen. 

Je eigen lamp maken en misschien mag je zelfs 

écht iets proeven… De professor staat al te 

popelen om met jullie aan de slag te gaan!

6 glazen of potjes

Rode/gele/blauwe
waterverf

of voedingskleurstof

Keukenrol

Plastic bakje

Glas water

Afwasmiddel

Theelepel

Bord

Rietje

Vork

Zout of bruistablet

Voedingskleurstof

Olie

Water

Frisdrankflesje

Zaklamp

Fruitella snoepjes (1 zak)

Bloemsuiker of maïzena 

Poedersuiker

Glazen kom

Kookpot met water

Magnetron

Lepel

Oude tijdschriften,
kranten en reclameblaadjes 

Een schaar 

Lijm

Een groot vel
(ongeveer 4x een A’4tje,
dit kan je ook maken door 4 A4’tjes aan 
elkaar vast te maken met plakband) 

meedoen
VANUIT HUIS

MEIVAKANTIE
ACTIVITEITEN

MEIVAKANTIE
ACTIVITEITEN
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Ontdekkers Quiz
Tijd  | 11.00 - 12.00 uur

Leeftijd  | 7 - 9 jaar

Waar  | Thuis

Wat weet jij van de thema’s; sport, cultuur, 

natuur, techniek en taal? Dat zijn namelijk de 

onderwerpen waar wij een quiz over gaan 

houden. Tijdens de Ontdekkers thema quiz 

komen er allerlei vragen voorbij. Wie weet er 

de meeste vragen goed te beantwoorden?
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Bingo!
Tijd  | 11.00 - 11.45 uur

Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Tijd  | 15.15 - 16.15 uur

Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Waar  | Thuis

Doe jij ook mee met de Ontdekkers-Bingo? Een 

bingo met cijfers en letters! Hoe leuk is dat! En 

natuurlijk kun je ook een leuke prijs winnen  

Nog niet zo goed met cijfers en letters? Doe dan 

de bingo samen met je papa of mama.

4 A4’tjes met daarop per vel één grote, 

duidelijk zichtbare,  A – B – C – D. 

Pen 

Papier 

Goed stel hersens 

Regenboog-

moodboard
Tijd  | 11.00 - 11.45 uur

Leeftijd  | 7+ jaar

Waar  | Aan tafel

Een boel knipsels, een lading lijm en nog veel 

meer kleuren! Samen gaan we aan de slag en 

creëren we een beetje vrolijkheid in huis.  

WO 6

Online in

beweging
Tijd  | 10.30 - 11.30 uur

Leeftijd  | 9+ jaar

Waar  | Woonkamer

Wie wil er vanuit zijn woonkamer toch in 

beweging komen? Daar gaan meester Kevin 

en meester Mike voor zorgen. We zorgen 

ervoor dat alle spiergroepen voorbij komen. 

De benen en billen, de buik, maar natuurlijk 

ook de borst. Na deze activiteit ben je weer 

helemaal fi t. Doe jij mee met de online 

sportactiviteit? Wij doen het voor, doen jullie 

ons dan na?

Oude tijdschriften,

kranten en reclameblaadjes 

Een schaar 

Lijm

Een groot vel

(ongeveer 4x een A’4tje, dit kan je ook 

maken door 4 A4’tjes aan elkaar vast te 

maken met plakband) 

Stoel

Kleed, matje, deken of kussen

Flesje of glas water 

Genoeg ruimte

voor 1 of 2 personen 

Een stift of pen

Toegezonden bingokaart

via de e-mail

Bevrijdingsdag

meedoen
VANUIT HUIS

MEIVAKANTIE
ACTIVITEITEN

MEIVAKANTIE
ACTIVITEITEN
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