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Schitteren in het
theater in juni?Schitteren in het 
theater in juni?

Zingen, 
dansen & 
acteren 

voor iedereen 
vanaf 4 jaar

telekidsmusicalschool.nl

Doe 
mee!

Dat kan!
Meld je 
nu aan!

10 t/m 18 jaar4 t/m 9 jaar



JANUARI

8 WO Kindertheater de Toverknol: Dierenmanieren (5+)
Een vrolijke voorstelling over een varkentje dat op zoek is naar een zangeres 
om een duet mee te zingen. Aanvang 14:00 uur.
www.detoverknol.nl/kindervoorstellingen-haarlem

TIP Op zoek naar een uitdagende sport voor je kind? Volg een vrijblijvende 
proefmaand judo, karate of kickboksen bij Nauwelaerts in Overveen  
www.nauwelaerts.nl

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

TIP Hart Haarlem, laat je creativiteit en talent tot bloei komen. De nieuwe 
cursusperiode gaat van start, boordevol activiteiten voor jong & oud: muziek, 
dans, theater, beeldende kunst en nog véél meer. Bekijk het aanbod en schrijf 
je in: www.hart-haarlem.nl/cursussen

11 ZA Theater Elswout: ECHT WEL! (4+)
Een humoristische voorstelling over jokken, vriendschap en jezelf zijn. 
Aanvang 10.00 uur. 
www.theaterelswout.nl/echt-wel

12 ZO Stadsschouwburg: De Toverfluit (7+)
Een eigentijdse versie van Mozarts meesterwerk met klassieke muziek, rap, 
dans en theater. Aanvang 14.30 uur.
www.theater-haarlem/De_Toneelmakerij

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

TIP Made by Melissa: Op zoek naar een creatief kinderfeestje thuis of op 
locatie? Melissa heeft knutsel- en themafeestjes voor creatieve meiden, maar 
ook voor stoere jongens. Wil je liever zelf een feestje organiseren, huur dan 
één van de partyboxen. Meer info & boeken: www.made-by-melissa.nl 

18 ZA Nationale Tulpendag 2020
Op de Dam in Amsterdam leggen tulpenkwekers een grote pluktuin aan waar 
je gratis een bosje tulpen mag komen plukken! Info: 
www.tulpen.nl/tulpendag-2020

19 ZO Toneelschuur: Lampje (8+)
Een mooie, melancholieke maar toch grappige voorstelling naar het 
jeugdboek van Annet Schaap. Aanvang 15.00 & 19.00 uur. 
www.toneelschuur.nl/lampje

22 WO Bibliotheek Zuid Kennemerland: Fantastisch voorlezen. Van 22 jan. t/m 
1 febr. zijn het de Nationale Voorleesdagen en is het feest in de bibliotheek! 
Van het voorleesontbijtje, fantastische voorleesuurtjes tot heel veel leuke 
boeken! Jij komt toch ook? Nog geen lid? Kom dan snel naar de bieb, want 
kinderen van 0 t/m 5 jaar die tijdens de Nationale Voorleesdagen lid worden 
krijgen een knuffeltje cadeau!  
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/nationalevoorleesdagen

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 Kennemer Theater: Sesamstraat Live! (2+)
Sesamstraat bestaat 50 jaar en dat moet gevierd worden! Dus laat je 
speelgoed staan, Bert en Ernie komen eraan! Aanvang 14.00 uur.
www.kennemertheater.nl/Sesamstraat

TIP Indoor Ski Bloemendaal is dé skilocatie in de regio Haarlem! De 
indoor rolpiste is de meest efficiënte methode en plezierige plek om 
snel en eenvoudig te leren skiën en/of techniek te verbeteren. De beste 
voorbereiding op de wintersport! Kijk voor het volledige lesaanbod op  
www.indoorskibloemendaal.nl of neem contact op via 
info@indoorskibloemendaal.nl of 06-22126205.

29 WO Haarlemmer Kweektuin: Workshop lipbalsem maken (6+)
Leer vanmiddag je eigen lipbalsem maken met behulp van natuurlijke 
producten zoals bijenwas en kokosolie. 14.30-16.30 uur. 
www.haarlem.nl/nmehaarlem

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
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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!



Kom skiën bij Indoor Ski Bloemendaal!

Info en boeken: www.indoorskibloemendaal.nl
info@indoorskibloemendaal.nl * 06 22 12 62 05

Jan/feb cursus 

6 lessen voor €196,-

Voorjaarscursus 

4 lessen voor €99,-

Mrt/apr cursus 

7 lessen voor €139,-

Kom skiën bij Indoor Ski Bloemendaal! 
❄  Voor beginnende en (ver-)gevorderde wintersporters, van 

jong tot oud
❄  Kinderen snel en eenvoudig leren skiën door een plezierige 

lesmethode
❄  Eén-op-één begeleiding door een vakkundige ski-instructeur
❄  Investeren in techniek en veiligheid
❄  Opsporen en herstellen van slordigheden en fouten
❄  De overstap maken van boarden naar skiën
❄  Zelfverzekerd zijn op de piste
❄  Fitter en voorbereid op wintersport
❄  Angstbegeleiding
❄  Onderhoud ski’s slijpen en waxen Nieuwe skihal, 

2 indoor rolpistes!

START

VAN

HET NIEUWE

CURSUSSEN

www.indoorskibloemendaal.nl
mailto:info@indoorskibloemendaal.nl
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FEBRUARI

1 ZA Geluksroute Haarlem 2020
Een ongedwongen uitwisseling van geluk die voor inspirerende 
ontmoetingen en mooie ontdekkingen zorgt.  1 & 2 februari. Meer info:
www.geluksroute.nu.

2 ZO Toneelschuur: WirWar (6+)
Kom vandaag naar de feestelijke première van deze brutale en spectaculaire 
circusvoorstelling! Komt dat zien! Aanvang 15.00 uur.
www.toneelschuur.nl/wirwar

5 WO Klimmuur Haarlem: Klimmen voor kids (4 t/m 12 jaar)
Elke 1e woensdag van de maand kan je kennis maken met de klimsport tijdens 
dit speciale evenement voor kinderen! 13:00-17:00 uur. 
www.deklimmuur.nl

9 ZO Nationaal Park Zuid-Kennemerland: Diersporen en vogels Koningshof
Ontdek tijdens deze familie-excursie alles over de dieren en vogels die in dit 
mooie stuk natuur leven. 11:00-12:30 uur. 
www.np-zuidkennemerland.nl/koningshof

9 ZO Museum Kranenburgh Bergen: Studio C Kinderworkshops
Doe vandaag mee met de workshop 'Vlekkenlandschap' en leer alles over het 
maken van een aquarel. Aanmelden en meer info op: 
www.kranenburgh.nl

11 DI Bibliotheek Haarlem Noord: 1e hulp bij werkstukken en spreekbeurten
Hulp nodig bij het maken van je werkstuk of het voorbereiden van je 
spreekbeurt? Bij de bieb helpen ze je! 15.00-17.00 uur, gratis. 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/kinderactiviteiten

TIP Balletstudio Kennemerland: Vind je kind dansen leuk en wil hij/
zij misschien wel op vaste dans- of balletles? Vraag dan het handige 
proeflespakket aan met daarin 3 introductielessen. Instromen in de vaste 
lessen kan nog t/m begin maart vanwege de uitvoering in juni. Wees er dus 
snel bij! www.balletstudiokennmerland.nl

14 VR Valentijnsdag
15 ZA ABC Architectuurcentrum Haarlem: Hoe woon jij in de toekomst?

Laat je tijdens deze gezellige middag interviewen door je opa of oma over hoe 
jij denkt in de toekomst te wonen. Meer info:
www.architectuurhaarlem.nl

17 MA Bezoekerscentrum De Kennemerduinen: Speurtochtendag
Vandaag kan je meedoen met diverse speurtochten. Er is voor elk wat wils! 
Starten tussen 10.00 & 15.00 uur. 
www.np-zuidkennemerland.nl/speurtochtendag

18 DI Rijksmuseum: Kinderworkshop XXL
Tijdens de voorjaarsvakantie kun je 4 uur lang werken aan dwaze 
tekenopdrachten, kunstige experimenten en een spannende speurtocht!
www.rijksmuseum.nl

19 WO Stadsschouwburg: Checkpoint (8+)
Een voorstelling vol met ontploffingen, interactie en spectaculaire tests. 
Fasten your seatbelts! Aanvang 16.00 & 19.30 uur. 
www.theater-haarlem.nl/Checkpoint

21 VR Kennemer Theater: Doornroosje (4+)
Een vrolijke, aanstekelijke en hilarische musical voor de hele familie naar het 
beroemde verhaal. Aanvang 14.00 uur. 
www.kennemertheater.nl/programma/Doornroosje

23 ZO Philharmonie: Vreemde Streken (6+)
Trio Diamanda neemt je mee op een muzikale roadtrip naar onbekende 
muzikale streken! Aanvang 14.30 uur. 
www.theater-haarlem.nl/Vreemde_Streken

24 MA Rijksmuseum: Kinderworkshop XXL
Tijdens de voorjaarsvakantie kun je 4 uur lang werken aan dwaze 
tekenopdrachten, kunstige experimenten en een spannende speurtocht!
www.rijksmuseum.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 Teylers Museum: Speurtochten (6+)
In het museum wemelt het van de dieren. In bijna elke zaal zitten er wel een 
paar verstopt. Vind ze tijdens een leuke speurtocht! 
www.teylersmuseum.nl/speurtochten

MAART

1 ZO De Toneelschuur: Mijn moeder is een Diva (8+)
Een absurdistische tragikomedie over niet zo beroemde kinderen met een 
heel beroemde moeder. Aanvang 15.00 uur.
www.toneelschuur.nl/mijn-moeder-een-diva
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Probeer 4 lessen voor €29,50
www.nauwelaerts.nl | 023 525 32 56

Kleutergym | 3-4 jaar

judo | 4-18 jaar

karate | 8-18 jaar

kickboksen  | 8-18 jaar

Welkom!
Laat je creativiteit en talent

tot bloei komen

De nieuwe cursusperiode gaat van start, 
boordevol activiteiten voor jong & oud: muziek,

dans, theater, beeldende kunst en nog véél meer. 
Bekijk het aanbod en schrijf je in:

Hart-haarlem.nl/cursussen
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Kom lekker voorlezen in de Bibliotheek 
of neem een stapel fi jne prentenboeken 
mee naar huis. Waar je ook leest, we 
wensen je heel veel voorleesplezier!


