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Al vanaf €3,50 
per kind

Gratis parkeren!

Adem diep in, snuif die boerenlucht op en kijk 
hoe de varkens een modderbad nemen. 
Op een halfuurtje van Amsterdam vind je een 
heel andere wereld. Hier ontdekken kinderen 
met de speurtocht Boerderijfratsen het leven 
op een echte boerderij. Een onvergetelijke 
ervaring, vooral als je stadse fratsen gewend 
bent. Onze dieren kunnen niet wachten om 
jullie te ontmoeten. Dus mèèèhèèè! 
(Dat is welkom in het geits)

dit is het leukste
schoolreisje voor

groep 1 en 2!



JANUARI

11 ZA Artis: Slaapwandeling
Tot en met 18 januari kan je Artis beleven na sluitingstijd. Wel stilletjes 
doen, want veel dieren slapen al! Kijk voor meer informatie op:  
www.artis.nl/Slaapwandeling

12 ZO De Boerderij: Apennoten (3+)
Z@ppelin-kijkertjes kennen 'Apennoten' natuurlijk al langer: een heerlijk 
muzikaal programma waarin wordt gezongen en gedanst. En nu komen de 
makers naar het theater om de bekendste en leukste Apennotenliedjes te 
spelen, voor en met het jonge publiek. Want muziek maken doe je samen. 
Iedereen mag meezingen, dansen, een instrument bespelen of misschien 
wel dirigeren! Aanvang 10.00 & 12.00 uur.  
www.deboerderijhuizen.nl/apennoten

TIP RTL Talent Academy. Schitteren in het theater? Dat kan! Zingen, dansen 
en acteren voor iedereen vanaf 4 jaar! telekidsmusicalschool.nl

19 ZO City of Wesopa: De kleine vuurtorenwachter (4+)
Een warme, maar ook lichtvoetige voorstelling over afscheid nemen, 
liefde, moed en vertrouwen. Aanvang: 14.00 uur. Meer info: 
www.wesopa.nl/city/kindervoorstelling

22 WO Nationale Voorleesdagen 2020
Vanaf 22/1 t/m 1/2 is het weer tijd voor de Nationale Voorleesdagen! Kijk 
op de site wat er bij jou in de buurt te beleven valt!  
www.nationalevoorleesdagen.nl

TIP Museum Hofland: De fatale inslag. Ga 66 miljoen jaar terug in de tijd 
toen een enorm rotsbrok op de aarde insloeg en er een nieuw tijdperk 
begon.  
www.geologischmuseumhofland.nl

24 VR Nationaal Theater Weekend 2020
Dit weekend (24 t/m 26-1) kan je genieten van talloze activiteiten en 
voorstellingen in theaters bij jou in de buurt! Check snel de site!  
www.nationaaltheaterweekend.nl

26 ZO Muziekcentrum van de Omroep: Julia en de wolven (5+)
Een vrolijke muzikale voorstelling naar het prentenboek van Pija 
Lindenbaum. Aanvang 11:00 uur, kinderen t/m 18 jaar gratis toegang. 
www.mcogebouw.nl/muziek-familievoorstelling

26 ZO Theater Gooiland: Het Zandkasteel (3+)
Vaar mee met Koning Koos, Prinses Sassa en Toto op hun piratenschip! 
Aanvang 13.00 & 15.00 uur. 
www.gooilandtheater.nl/hetzandkasteelopdepiratenboot

TIP De Lunet Discozwemfeestje incl. een kidzmenu bij het Sportcafé. 
Iedere laatste vrijdag van de maand (zie agenda op de site) van 19.00 tot 
20.30 uur.  
www.sportcentrumdelunet.nl

Kasteel Groeneveld
SPELEN SPEUREN & 
ONTDEKKEN
Stap in de tijdmachine en ontdek 
spelenderwijs hoe de kasteelbewoners 
leefden.  Of ga op avontuur op het 
landgoed.  Met diverse speurtochten 
kom je veel te weten over de dieren en 
bomen die op het landgoed leven. 
Oh ja, en vergeet de speelzolder niet!
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Voorjaarsvakantie in 
Beeld en Geluid:  

Kinderen voor 
Kinderen!

 
15 februari t/m
1 maart 2020

Kinderen voor Kinderen bestaat 40 
jaar en dat vieren we bij Beeld en 
Geluid! Tijdens de voorjaarsvakantie 
zing en dans je op de leukste Kinderen 
voor Kinderen-hits en ontmoet je 
jouw idolen. Kijk naar de mooiste 
fragmenten of ga op de foto met jouw 
favoriete koor uit de afgelopen 40 jaar. 

Check op www.beeldengeluid.nl welke 
superworkshop wanneer wordt geven!

Kinderen voor Kinderen
superworkshops

Heb je altijd al mee willen doen met een 
zangles van Kinderen voor Kinderen of 

willen dansen met hun danscoach? Zing 
je graag mee op de leukste hits onder 

begeleiding van presentator Ridder van 
Kooten (ook leuk voor ouders!) of wil 
je het koor beter leren kennen tijdens 
een meet & greet? Kom dan naar de 

superworkshops!



FEBRUARI

2 ZO Spant!: Dirk Scheele 'In Holland staat een huis' (2+)
Kom vandaag meezingen met de allergrootste hits van Dirk Scheele en 
zijn band! Een muzikaal feest voor het hele gezin! Aanvang 14.30 uur. 
www.spant.org/dirk-scheele-met-band

2 ZO Singer: Het grote Mad Sciene Theaterfeest (5+)
Vandaag ga je met de profs op zoek naar de formule voor het coolste feest 
ever! Spectaculair en leerzaam! Aanvang 15.00 uur. 
www.singerlaren.nl/Mad_Science

9 ZO De Boerderij: Tik Tak Slaap (2+)
Een lieve, hartverwarmende en poëtische familievoorstelling over Pop die 
bang is in het donker en niet kan slapen. Aanvang 11.00 uur. Meer info:
www.deboerderijhuizen.nl/tik-tak-slaap

9 ZO Theater De Mess: Knuffel (4+)
Reis de wereld rond met allerlei leuke dieren en beleef spannende 
avonturen tijdens dit leuke poppenspel. Aanvang 11.00 uur. 
www.demess.nl/agenda

11 DI Grafisch Atelier Hilversum: Kunstmakkers (6+)
Vanaf vandaag kunnen kleine kunstenaars in de dop weer aan de slag 
tijdens een leuke cursus! Kijk voor meer informatie op: 
www.gahilversum.nl/cursussen-en-workshops

14 VR Valentijnsdag

TIP Voorjaarsvakantie in Beeld en Geluid: Kinderen voor Kinderen! 
Kinderen voor Kinderen bestaat 40 jaar en dat wordt gevierd bij Beeld en 
Geluid! Zing en dans mee met de leukste Kinderen voor Kinderen-hits, 
ontmoet je idolen, kijk de mooiste fragmenten en ga op de foto met jouw 
favoriete koor! Ook zijn er Kinderen voor Kinderen superworkshops! Van 
15 februari t/m 1 maart.  
Kijk snel voor informatie op www.beeldengeluid.nl!

16 ZO Theatergroep Fusie Hilversum: Alice in Wonderland (5+)
Kom vanmiddag genieten van deze geheel eigen en leuke versie van deze 
wereldberoemde klassieker! Aanvang 14.00 uur. 
www.theatergroepfusie.nl/alice-in-wonderland

TIP Kasteel Groeneveld: Het Walhalla voor spelen, speuren en 
ontdekken. Stap in de tijdmachine en ontdek hoe de kasteelbewoners 
leefden. Of ga op avontuur op het landgoed. Met diverse speurtochten 
kom je veel te weten over de dieren en bomen die rond het kasteel leven. 
En oh ja! Vergeet de speelzolder niet!  
www.kasteelgroeneveld.nl

22 ZA Carnavalsoptocht Naarden
Kom vanmiddag de mooiste carvalsoptocht van het Gooi bewonderen! 
Start 13.11 uur, Amsterdamsestraatweg. 
www.vestingnarren.nl

TIP Kom 11 t/m 15 maart naar HISWA SPORT Xperience en maak kennis 
met verschillende (water)sporten! Gratis toegang t/m 16 jaar.  
www.hiswasportxperience.nl

29 ZA De Blommenhoeve Eemnes BOERenMARKT
Elke laatste zaterdag van de maand wordt er op deze boerderij een 
biologische markt georganiseerd met leuke kinderactiviteiten.
www.deblommenhoeve.nl

TIP Informatieboerderij Zorgvrij Spaarnwoude: Beste juffen & meesters, 
het leukste schoolreisje voor groep 1 en 2 vinden jullie maar op een half 
uurtje van Amsterdam! Een onvergetelijke ervaring voor kinderen en de 
dieren kunnen niet wachten ze te ontmoeten! Kijk voor meer informatie op 
www.informatieboerderijzorgvrij.nl

31 VR Spant!: Dolfje Weerwolfje & Foeksia de miniheks (6+)
Een spiksplinternieuwe familiemusical gebaseerd op de bekende 
boekenreeks van Paul van Loon. Dolfje en Foeksia beleven weer de meest 
dwaze en griezelige avonturen! Aanvang 19.30 uur. 
www.spant.org/dolfje-weerwolfje

JANUARI
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Je verjaardag vieren in het 
zwembad bij De Lunet

Zwemfeestje
Incl. een kidzmenu bij het Sportcafé
Op de vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 en op 

zondag vanaf 9.00 tot 13.00 uur.

Discozwemfeestje
Incl. een kidzmenu bij het Sportcafé
Iedere laatste vrijdag van de maand (zie agenda op 

onze site) van 19.00 tot 20.30 uur.

Zeemeerminfeest
Incl. een kidzmenu bij het Sportcafé

Vrijdag van 18:45 tot 19:45 uur 
Vraag naar de voorwaarden!

Sportcentrum De Lunet
www.sportcentrumdelunet.nl

Opgeven? receptie.naarden@sportfondsen.nl


