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Hallo Ontdekkers!
Daar zijn we weer, maar dit keer met een Ontdekkerszomerboek! 
Vanwege de coronasituatie de afgelopen tijd zullen veel kinderen 
niet op vakantie naar het buitenland gaan. Daar hebben wij 
met de Ontdekkers iets op bedacht namelijk: OP VAKANTIE IN 
RIJSWIJK! We gaan deze zomervakantie niet 2 weken super 
gave en leerzame activiteiten organiseren, maar 6 WEKEN!!

En weet je, de activiteiten zijn fantastisch! Zo kan je je opgeven 
voor een Barbecue les, kan je meegaan op vossenjacht of kan 
jij je eigen milkshakes leren maken. We hebben allemaal super 
toffe, zomerse activiteiten voor jullie geprogrammeerd en kunnen 
niet wacht om te starten! Anders dan de normale editie van de 
zomervakantie zijn er nu 3 sluitmomenten als uiterste datum om 
je aan te melden.

Week 1 en 2 Aanmelden tot donderdag 16 juli 12.00 uur

Week 3 en 4 Aanmelden tot donderdag 30 juli 12.00 uur

Week 5 en 6 Aanmelden tot donderdag 13 augustus 12.00 uur

Meld je aan via: www.ontdekkersrijswijk.nl

Tot de
zomervakantie

LET OP!
Het gebeurt de laatste 
tijd helaas te vaak dat 

kinderen niet of tijdig afgemeld 
worden voor een activiteit. 

Vanaf deze vakantie gaan we dit 
bijhouden. Houd er rekening mee 

dat wanneer u uw kind niet of tijdig 
afmeldt, wij het recht hebben om 

in de toekomst de toegang te 
weigeren tot deelname aan 

de gratis Ontdekkers-
activiteiten. 

instagram
@ontdekkersrijswijk

KIJK OP PAGINA 19 VOOR ONZE REGELS EN RICHTLIJNEN
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ZOMERVAKANTIE
ACTIVITEITEN

DI 21

Aanmelden kan

tot donderdag

16 juli 12.00 uur

Alfabetpret
i.s.m. Haaglanden Beweegt 

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar
A-b-c-d-e-f-g ik doe graag met Alfabetpret mee! 

Samen gaan we op een gave zoektocht naar 

letters en woorden. Ken jij een woord met de 

letter O?!

MA 20

De zomervakantieactiviteiten zijn gratis. Meld je op tijd aan via www.ontdekkersrijswijk.nl

WO 22

Flipperkast
i.s.m. Haaglanden Beweegt 

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Heb jij weleens achter zo’n toffe flipperkast 

gestaan in de gamehal? Nu gaan we er zelf 

eentje bouwen! Kies je materialen en maak de 

vetste flipperkast. Let op: urenlang speelplezier 

gegarandeerd!

Pinball Palace
i.s.m. Haaglanden Beweegt 

Locatie  | Refleks
Tijd  | 13.00 - 15.00 uur
Leeftijd  | 9+ jaar

Heb jij weleens achter zo’n toffe flipperkast 

gestaan in de gamehal? Nu gaan we er zelf 

eentje bouwen! Kies je materialen en maak de 

vetste flipperkast. Let op: urenlang speelplezier 

gegarandeerd!

DO 23

Summer Quiz
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Tijd  | 13.00 - 15.00 uur
Leeftijd  | 9+ jaar

Hoe groot is een struisvogel ei? Hoe heet is het 

in Australië? Wat is het langste strand van 

Nederland? Weet jij het meeste over van alles, 

ben je razendsnel én heb je stalen zenuwen? Test 

jezelf bij de Quiz der Quizen!

Maak kennis met: 

Tennis
i.s.m. Tennispark Welgelegen

Locatie  | Tennispark Welgelegen
Tijd  | 10.00 - 11.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Tijd  | 11.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 9 - 12 jaar

De zon schijnt, het tennisveld ligt er mooi bij en 

jij staat klaar met een tennisracket in je hand. 

Kom jij ook lekker een balletje slaan? Forehand, 

backhand, volley, smash of gewoon op je 

allerhardst slaan. Geef je nu op.

Barbecue Masters
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Don Bosco
Tijd  | 15.00 - 16.00 uur
Leeftijd  | 8+  jaar

Houtskool, aanmaakblokjes en lucifers. Tijd 

om de barbecue aan te zetten! Schorten om en 

grillen maar. En het chilste? Daarna eten we 

alles samen lekker buiten op.

Vrijdag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Maandag

KALENDER
WEEK 1

Boogschieten

Tennis

Barbecue
Masters

Flipperkast

Pinball Palace

Summer
Quiz

Alfabetpret

VR 24
Boogschieten
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Don Bosco
Tijd  | 12.00 - 13.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Tijd  | 13.30 - 14.30 uur
Leeftijd  | 9+ jaar

Gezocht: stoere jongens en meiden! Durf jij 

met een echte pijl en boog te schieten? Span de 

boog, goed mikken en schieten maar. Natuurlijk 

schiet jij straks  in de roos net als Robin Hood!

JULI
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ZOMERVAKANTIE
ACTIVITEITEN

Aanmelden kan

tot donderdag

16 juli 12.00 uur

De zomervakantieactiviteiten zijn gratis. Meld je op tijd aan via www.ontdekkersrijswijk.nl

Vrijdag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Maandag

KALENDER
WEEK 2

Klaar voor de start?
Streetdance

Expeditie
Robinson

Maak je eigen 
instrument

Pokémon
Stratego

Origami

Origami
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Don Bosco
Tijd  | 11.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Tijd  | 12.30 - 13.30 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Wist je dat je door te vouwen iets kunt bouwen? 

In Japan noemen ze dat origami en is het een 

échte kunstvorm. Je kunt bijvoorbeeld allerlei 

soorten dieren in elkaar vouwen. Vouwers 

klaar? Vouwen maar!

Maak je eigen instrument
i.s.m. Don Bosco 

Locatie  | Don Bosco
Tijd  | 10.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Tijd  | 12.30 - 13.30 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Tijd  | 14.00 - 15.00 uur
Leeftijd  | 9+ jaar

Naar muziek luisteren is leuk, maar zelf muziek 

maken is nog leuker! Geen instrument in huis? 

Dan maken we er met huis tuin en keuken 

spullen toch zelf een? Jij speelt straks de sterren 

van de hemel.

DI 28

MA 27 WO 29

Pokémon Stratego
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Tijd  | 13.00 - 15.00 uur
Leeftijd  | 9+ jaar

Wat is jouw favoriete Pokémon? Misschien heb 

je hem straks wel in bezit! Doe mee en win met 

verschillende spelletjes een aantal Pokémon 

kaarten. Daar kun je straks natuurlijk weer andere 

Pokémons mee verslaan. Gotta catch ‘em all...

DO 30

VR 31
Klaar voor de start?
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Spelletje hier, spelletjes daar, spelletje alleen of 

spelletje met elkaar? We maken er één grote 

spelletjesochtend van. Klaar voor de start? Af!

Streetdance
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Refleks
Tijd  | 14.00 - 15.30 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Voel het ritme, hoor de melodie en maak je 

moves. Strak, laag, explosief! Streetdance is 

supertof voor iedereen met veel energie.

Kom jij met ons freestylen?

Expeditie Robinson
i.s.m. Happy Fit

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Tijd  | 13.00 - 15.00 uur
Leeftijd  | 9+ jaar

Altijd al gedroomd om mee te doen met 

Expeditie Robinson? Ben jij sterk en snel? Kan 

jij goed samenwerken en puzzelen? Test het 

allemaal en wie weet ben jij straks de nieuwe 

Robinson van Rijswijk!

JULI
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DI 4

Dans, dans, dans!
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.00 - 11.30 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar
Muziek + bewegen + lol = dans, dans, dans! Wat 

zijn jouw favoriete liedjes? Laten we er met z’n 

allen lekker op dansen. Dat wordt één groot 

dansfeest…

MA 3

WO 5

Hollende Hersenen
i.s.m. Haaglanden Beweegt 

Locatie  | Refleks
Tijd  | 13.00 - 15.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Huh? Hollende hersens? Ik snap er niks 

van… Maar jullie vast wel! Dus ben jij goed 

in nadenken en rennen tegelijk? Kan je goed 

samenwerken én ben je goed in zoeken? Dan is 

dit spel écht wat voor jou!

DO 6

Tekenen en Schilderen
in de natuur
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Don Bosco
Tijd  | 10.00 - 11.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Tijd  | 11.30 - 12.30 uur
Leeftijd  | 9+ jaar

Kunstenaar opgelet! We trekken erop uit en gaan 

de natuur in. Natuurlijk nemen we onze potloden 

mee en tekenen prachtige regenbogen, bomen, 

riviertjes en dieren. Wat voor kunstwerk teken jij 

in de natuur?

HipHop in de zon
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Refleks
Tijd  | 14.00 - 15.30 uur
Leeftijd  | 9+ jaar

Oké, dansen op Hip Hop is al leuk. Maar dansen 

op Hip Hop in de zon is nog vetter! Are you 

ready? Hip Hop is de populairste dansstijl die er is. 

Leer de tofste moves en dans op de vetste tracks!

Creatief met Chocolade
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Don Bosco
Tijd  | 11.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 4 - 6  jaar

Tijd  | 13.00 - 14.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Puur, melk of witte? Alle chocolade fanaten 

verzamelen! Ben jij een echte chocolade fan? 

Kom dan mooie en lekkere creaties maken met 

verschillende smaken chocolade. Om je vingers 

bij af te likken!

Het Naaiatelier
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Don Bosco
Tijd  | 12.00 - 13.30 uur
Leeftijd  | 9+ jaar

Wat is jouw lievelings t-shirt? Na deze toffe 

middag kun je er zelf eentje maken! Dus stap 

achter de naaimachine en maak je nieuwe 

lievelings t-shirt! Hip hoor... 

ZOMERVAKANTIE
ACTIVITEITEN

Aanmelden kan

tot donderdag

30 juli 12.00 uur

De zomervakantieactiviteiten zijn gratis. Meld je op tijd aan via www.ontdekkersrijswijk.nl

Vrijdag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Maandag

KALENDER
WEEK 3

HipHop in de zon

Creatief
met Chocolade

Het Naaiatelier

Hollende 
Hersenen

Tekenen
en Schilderen in de natuur

Dans, dans, dans!

AUGUSTUS
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ZOMERVAKANTIE
ACTIVITEITEN

Aanmelden kan

tot donderdag

30 juli 12.00 uur

De zomervakantieactiviteiten zijn gratis. Meld je op tijd aan via www.ontdekkersrijswijk.nl

KALENDER
WEEK 4

Dance Workout
Milkshake maken

Windgong maken

DI 11

Windgong maken
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.00 - 11.00 uur
Leeftijd  | 9+ jaar

Tijd  | 11.30 - 12.30 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Tijd  | 13.00 - 14.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

De wind waait zachtjes en er klinken prachtige 

rustgevende geluiden. Weet jij wat een 

windgong is? We gaan er zelf één maken met 

schelpjes, kralen, veren en andere materialen. 

Hang jij straks je eigen windgong op in de tuin?

DO 13

Dance Workout
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.00 - 11.30 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Bewegen is gezond en muziek is gezellig. 

Bewegen op muziek is dus gezond én gezellig! 

Doe lekker mee en begin de dag goed. Na de 

fantastische Dance Workout kan jouw dag écht 

niet meer stuk!

Milkshake maken
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Refleks
Tijd  | 11.30 - 12.30 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Tijd  | 10.00 - 11.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Tijd  | 13.00 - 14.00 uur
Leeftijd  | 9+ jaar

Banaan, vanille, aardbei of chocolade,

wat is jouw lievelingssmaak?

Maak je eigen milkshake met

melk, ijs en een zoete smaak.

Slurrrrrrrpen maar!
Vrijdag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Maandag

AUGUSTUS
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ZOMERVAKANTIE
ACTIVITEITEN

Aanmelden kan

tot donderdag

13 augustus 12.00 uur

De zomervakantieactiviteiten zijn gratis. Meld je op tijd aan via www.ontdekkersrijswijk.nl

Vrijdag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Maandag

KALENDER
WEEK 5

Ninja
Workshop

Koele
Kaleidoscoop

String Art

Koele Kaleidoscoop
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Misschien wel een miljoen kleuren! Het lijkt 

wel alsof je droomt. Heb je wel eens in een 

kaleidoskoop gekeken? Mooi he? Hoogste tijd om 

er zelf één te gaan maken. Dat wordt prachtig!

String Art
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Refleks
Tijd  | 13.00 - 15.00 uur
Leeftijd  | 8+ jaar

Dit is supergaaf! String Art is een vorm van het 

hippe streetart, jouw kans om supervette kunst 

te maken dus. Eerst tekenen, dan slaan, als laatste 

spannen en je kunstwerk is geboren. Maak met 

spijkers en wol de mooiste creaties.

MA 17 WO 19

DO 20

Ninja Workshop
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.00 - 11.00 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Tijd  | 11.30 - 12.30 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Tijd  | 13.00 - 14.00 uur
Leeftijd  | 9+ jaar

Altijd al een échte Ninja willen worden? 

Kom je eerste Ninja moves leren van diverse 

zelfverdedigingssporten. Daarna kun je als een 

ware ninja het parcours afleggen met allerlei 

spectaculaire bewegingen en stoere stunts.

AUGUSTUS

12 13



ZOMERVAKANTIE
ACTIVITEITEN
De zomervakantieactiviteiten zijn gratis. Meld je op tijd aan via www.ontdekkersrijswijk.nl

Vrijdag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Maandag

KALENDER
WEEK 6

Familiewandeling

Bijen Businezzzz

Detectives

Vlieger maken

Lekker zomers

Lekker zomers
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.00 - 11.00 uur
Leeftijd  | 9+ jaar

Tijd  | 11.30 - 12.30 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Tijd  | 13.00 - 14.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Snoepers opgelet! Want wist je dat snoepen 

ook gezond kan zijn? We gaan samen gezonde 

traktaties maken met groente en fruit en felle 

kleuren. Wedden dat jij straks verrast bent hoe 

lekker dat kan zijn…

Detectives
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.45 - 13.00 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Tijd  | 13.45 - 16.00 uur
Leeftijd  | 9+ jaar

Achter de bomen, in de struiken of misschien wel 

in de lucht? Speurneuzen gezocht! Help jij ons alle 

vermiste personen terug te vinden? Zoek maar 

wees voorzichtig!DI 25

MA 24 DO 27 VR 28
Rijswijkse 
familiewandeling
Zomereditie
 i.s.m. Welzijn Rijswijk + IVN
+ Gezond Natuur Wandelen 

Start | Te Werve,
   exacte startlocatie volgt

Tijd  | 13.00 - 15.00 uur
Leeftijd  | Het hele gezin

Tijd  | 15.00 - 17.00 uur
Leeftijd  | Het hele gezin

Doe met het hele gezin mee aan de Rijswijkse 

familie wandeling - zomereditie. Tijdens de 

wandeling van 1,5 uur zien en leren we veel 

van de natuur en vogels. Na afloop is er voor 

de kinderen een knutselopdracht. Trek je 

wandelschoenen en je verrekijker uit de kast en 

geef je op. 

Bijen Businezzzz
i.s.m. Haaglanden Beweegt

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.00 - 12.00 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Bijen zzzijn echt niet eng! Zzzze zzzijn zzzuper 

mooi en belangrijk. Dus laten we zzzamen een 

huizzzje voor zzze maken en wie weet zzzteek je 

er nog ietzzz van op! Zzzzoemmmm….

VR 28
Vlieger maken
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Refleks
Tijd  | 10.00 - 11.00 uur
Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Tijd  | 11.30 - 12.30 uur
Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Tijd  | 13.00 - 14.00 uur
Leeftijd  | 9+ jaar

Vliegeren is hartstikke leuk

om te doen! Je hebt alleen

wat wind en een vlieger

nodig. Kom jij met ons je

eigen vlieger maken?

Let op: dit is een familiewandeling, enkel 

een kind opgeven is dus niet mogelijk. Geef je 

op voor 1 van de twee tijden en vermeld in de 

opmerkingen met hoeveel volwassenen en 

kinderen jullie komen. 

AUGUSTUS

Aanmelden kan

tot donderdag

13 augustus 12.00 uur
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TOCH ff

Tips

OP www.instructables.com

worden de coolste
projecten stap voor stap

uitgelegd!
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+ +

++

+ x
=18+ +
=12

=....

=60
+ +

++

+ x

Vouw je eigen vosje in 5 stappen

het antwoord is: 30

Maak je eigen SMOOTHIE!

hmmm..

- een blender

- een maatbeker

- 2 grote glazen

- 150 gram aardbeien

- 450 ml yoghurt

- 500 ml sinaasappelsap

Haal de blaadjes van de aardbeien en 

doe ze in de blender.

Schenk de yoghurt in een maatbeker 

tot 450 milliliter en doe deze bij de 

aarbeien in de blender.

Schenk daarna de sinasappelsap

in de maatbeker, doe het in de 

blender, deksel erop...

en draaien maar!

Wat heb je nodig?
Wat is het 

verschil tussen 
een krokodil?

Hoe groener des 
te zwemt ‘ie!

1

2

3 4 5

Vouw je blaadje doormidden

Vouw het bovenste
puntje naar beneden

Vouw de buitenste 
puntjes naar boven

Omdraaien en een
gezichtje tekenen Klaar!

Tip!
Gebruik in 
plaats van 

aardbei eens 
perzik of kiwi.
Ook super-

lekker!

maak een
portemonnee
van een leeg 

melkpak! 

16 17
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2

1

bomenADRESSEN
Helaas is corona nog niet
voorbij en vragen we jullie je aan de 
volgende maatregelen te houden:

• informeer uw kinderen over de algemene veilig-
heids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de 
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 
06-nummer;

• breng je kind(eren) niet naar een Ontdekkers-
activiteit als je kind klachten heeft van neusverkoud-
heid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

• breng je kind(eren) niet naar een Ontdekkers-
activiteit als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 
de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 
24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten 
sporten en naar buiten;

• breng je kind(eren) niet naar een Ontdekkers-
activiteit als iemand in jouw huishouden positief 
getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact 
met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw 
kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met 
personen uit jouw huishouden;

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen 
gelegenheid naar de Ontdekkersactiviteiten;

• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen 
toegang tot de Ontdekkersactiviteiten. Dit geldt 
zowel voor, tijdens als na de activiteit van jouw 
kind(eren);

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van 
de locatie van de Ontdekkersactiviteit;

• volg altijd de aanwijzingen op van de programma 
coördinatoren van Haaglanden Beweegt;

• direct na de sportactiviteit halen de 
ouder/verzorger de kinderen op van de Ontdekkers-
activiteit. Zorg ervoor dat dit moment zo kort 
mogelijk is. 

2

1 KV Refleks
Schaapweg 2d

Don Bosco
Julialaantje 26

Tennispark Welgelegen
Laan ’t Blotinghe 1

Te WERVE

3

4

WijKactiviteit

SPELREGELS
ZOMERVAKANTIE 
ACTIVITEITEN

KUN
JE TOCH

NIET KOMEN?
Meld je dan

op tijd af!

 Voor de vakantieactiviteiten moet 
je je op tijd opgeven. Houd daar 
rekening mee. Inschrijven doe je via 
www.ontdekkersrijswijk.nl. 

 Bij te veel aanmeldingen voor een 
activiteit wordt plaatsing bepaald 
aan de hand van volgorde van 
binnenkomst.

 Na de sluitingsdatum ontvangt u 
een mail van de vakantiecoördinator 
met de laatste informatie.

 Als je niet kunt komen, meld je dan 
af. Iemand anders kan dan in jouw 
plaats deelnemen aan de activiteit.

 Bij aanmelding en deelname 
verklaar je dat foto’s en video’s 
door Haaglanden Beweegt gebruikt 
mogen worden voor
promotiedoeleinden.

 Afmelden bij vakantiecoördinator 
Eva van der Zon:
ontdekkers@haaglandenbeweegt.nl

Cruyff Court  
Ook de hele zomer 

lekker buiten sporten. 

Met mooi weer zelfs 

met wateractiviteiten! 

Tijd 13.00 - 15.00 uur

Leeftijd 4 - 18 jaar

Locatie Cruyff Court

elke woensdag en vrijdag

Voor meer info mail Kevin de Wit
k.dewit@haaglandenbeweegt.nl
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