
Zomervakantie

Introductiedag Thema:
Vandaag maken we kennis met elkaar en 
duiken we in de geschiedenis van de 
olympische spelen.

10:00 tot 15.00 Wisselprogramma
Een wisselprogramma in het thema 
met knutselen, koken spel/sport en 
theater maken.

10:00 tot 15.00

Griekse fakkelspeurtocht Wisselprogramma
Een wisselprogramma in het thema 
met knutselen, koken spel/sport en 
theater maken

 10:00 tot 15.00

10 AUG 11 AUG

12 AUG 13 AUG

17 AUG

Olympische sportdag
Sportdag in het Zuiderpark met 
Olympische sporten , wie wint er 
goud, zilver of koper.

19 AUG

Voorbereiden bruiloftsfeest
Vandaag gaan we ons voorbereiden op 
het grote bruiloft feest. Kleding, hapjes, 
dansen, theater etc.

Griekse bruiloft
Eindelijk is het feest , met al onze hulp 
kunnen onze helden trouwen en 
kunnen we al onze presentaties op het 
feest laten zien.

20 AUG

10:00 tot 15.00

14 AUG

18 AUG

Thema: Olympische Spelen

070 4451094, jeugdhaven@jeugdwerk.nl

Buurthuis Sam Sam: van Mierisstraat 226, 2526 NW Den Haag 
telefoon: 070 3806717, samsam@jeugdwerk.nl

NEEM IEDERE DAG 
EEN LUNCH MEE!

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

€3,- €3,-

€3,- €3,-

 €3- 

€3,- €3,-

€3,- €3,-

WEEKKAART €12,50

WEEKKAART €12,50

Voor Inschrijvingen: kom langs, bel of mail naar: 

deJeugdhaven: Prinsegracht 67, 2512 EX Den Haag

WEEK 4

WEEK 5

DIDI

DODO

MAMA

WOWO

VRVR

Met fakkels van papieren laten we iedereen 
in de stad weten dat samenwerken en samen 
doen superleuk is. 

MAMA

Speurtocht duinen 
Griekse helden
Op zoek naar Griekse helden in de duinen 
die voor ons allerlei uitdagingen hebben 
bedacht.

10:00 tot 16.00

10:00 tot 15:00 DIDI 10:00 tot 15:00

WOWO Voorbereiden bruiloftsfeest
We gaan verder met de voorbereidingen 
voor het grote feest

11:00 tot 15:00 DODO 10:00 tot 16:00

VRVR
21 AUG
€7,50

Afsluiting met een uitstapje
Als afsluiting gaan we naar Blijdorp. 
Je kan alleen mee als je ook minimaal 3 
andere dagen hebt mee gedaan

10:00 tot 18:00

20202020 de Jeugdhaven/Sam Sam

Pas na aanbetaling of volledige betaling ben je 
zeker van je plekje.

Zorg dat je je snel laat inschrijven, er is een 
maximaal aantal wat mee kan doen!

In samenwerking met




