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SPAARNE KIDS

inspirerende
tips voor het
hele gezin

ontdekken • muziek • natuur • cultuur
toneel• film • sport • musea
AGENDA: december-januari

facebook.com/spaarnekids

ik leer lezen!
Kom naar de Bibliotheek
voor de leukste eerste
leesboekjes

Nijntje Beweegdiploma bij BATO Haarlem,
dé basis van een leven lang sporten en bewegen met plezier.
Rennen, springen, rollen, duikelen, klimmen en klauteren komen aan bod tijdens het
Nijntje beweegdiploma van BATO Haarlem. Spelenderwijs leren kinderen alle belangrijke
motorische vaardigheden voor een leven lang bewegen. Plezier staat in de lessen gegeven
door gediplomeerde trainers centraal.
Een keer meedoen? Dat kan!
Neem contact met ons op via nijntje@batohaarlem.nl of kijk op de website www.batohaarlem.nl/nijntje
Kosten per lesreeks van 10 lessen: €55,-
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pannenkoeken!
er dan alleen heerlijke
Onze chefkok bereidt me
af 10.00 uur
• Dagelijks geopend van
ergelegenheid
• Ruime & gratis parke
• Rolstoelvriendelijk
elparadijs voor kinderen
• Binnen- en buiten spe
Pannenkoeken Paradijs Haarlem
Reinaldapad 10
2033 SX Haarlem
Tel. 023 + 583 44 79
www.pannenkoekenparadijs.nl
info@pannenkoekenparadijs.nl
Facebook.com/HaarlemPannenkoekenParadijs
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Nijntje Beweegdiploma, bewegen met plezier! Rennen, springen, rollen,
klimmen en klauteren komen aan bod tijdens het Nijntje Beweegdiploma bij
BATO Haarlem. In 10 lessen leren kinderen van 1,5 t/m 3 jaar spelenderwijs
alle belangrijke motorische vaardigheden.
Meer informatie: www.batohaarlem.nl/nijntje.
Sinterklaas!
Vier je kinderfeestje bij Claus Bowling! Kom Cosmic bowlen en ga voor
de nieuwste bowlingsensatie Hyperbowlen, dan ben je verzekerd van het
gaafste kinderfeestje van al je vrienden!! Kijk snel voor meer info op
www.clausbowling.nl
Podia Heemstede: Ik zou wel een kindje lusten (4+)
Een vrolijke interactieve voorstelling voor kleuters gebaseerd op het
gelijknamige prentenboek. Aanvang 15.00 uur.www.podiaheemstede.nl
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Word Zo Slim Als Een Vos’.
Vanaf 13 dec. kunnen kinderen en volwassenen hun kennis meten met de vos
in een interactieve expositie over kringlopen, leefgebieden en biodiversiteit.
Met veel dieren uit de eigen collectie. Reserveren van een kaartje kan op
www.pietervermeulenmuseum.nl
Het Pannenkoeken Paradijs in het Reinaldapark is dè plek voor een lekkere
pannenkoek! Ook kan je zowel binnen als buiten heerlijk spelen. Check
natuurlijk eerst even de corona-maatregelen op de website.
www.pannenkoekenparadijshaarlem.nl
Kerst in de crypte. Laat je in december betoveren in de ondergrondse
crypte van de KoepelKathedraal, want daar is het kerst! Verken de nissen
met ruim 300 kerstgroepen in een prachtige, sfeervol verlichte setting, met
80 meter modelspoorbaan en kerstdorpen! www.koepelkathedraal.nl
NEMO: Humania (12+). In deze tentoonstelling leer en ontdek je alles over
je eigen soort: de mens. www.nemosciencemuseum.nl
Rijksmuseum Boerhaave: Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie (19 december-3 januari) is er van
alles te doen en beleven in het museum! Kijk voor meer info op:
www.rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/
kerstvakantie-rijksmuseum-boerhaave/
Nieuw bij Volta: Theekransje. Elke vrijdag tussen 16:00 en 18:00 vanaf 10
jaar. Bij Theekransje draait alles om creativiteit en verzorging. Zoals sierraden
maken, kleding/tasjes naaien, verzorgingsproducten maken, haar vlechten,
make-uppen en nog veel meer. www.voltalent.nl
Leren lezen met de bieb. Als kinderen leren lezen gaat er een wereld
voor ze open! Iedere dag ontdekken ze weer nieuwe woorden. Het is een
groot avontuur met wat hobbeltjes maar ook veel plezier. Dus kom gezellig
langs in de bieb of kijk voor tips om je kind te helpen bij het lezen op: www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl/lerenlezen

Kerst

in de crypte van de

kathedraal

Laat je in december betoveren in de
ondergrondse crypte van de
KoepelKathedraal, want daar is het
kerst! Verken de nissen met ruim 300
kerstgroepen in een prachtige, sfeervol
verlichte setting, met 80 meter
modelspoorbaan en kerstdorpen!
Tickets en informatie:
www.koepelkathedraal.nl
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Theekransje
Elke vrijdag tussen 16.00 en
18.00 kunnen kinderen vanaf
10 jaar bij Volta mee komen
doen met het Theekransje.
Bij Theekransje draait alles om
creativiteit en verzorging. De dingen
die je maakt bij Volta neem je na
afloop mee naar huis!

Wat gaan we doen?
• Sierraden maken
• Kleding en tasjes naaien
• Verzorgingsproducten maken
• Haar vlechten en verzorgen
• Make-uppen
• En nog veel meer!

Alle info
Wanneer : Elke vrijdag tussen
16.00 en 18.00
Waar
: Volta, Terschellingpad 2, Haarlem
Leeftijd : Vanaf 10 jaar
Kosten : Kennismakingsprijs van €10,- per keer
(t/m eind januari)
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Elke woensdag : 13.15 – 15.15 of 16.00 – 18.00
Elke donderdag : 16.00 – 18.00
Elke zaterdag

: 13.15 – 15.15 of 16.00 – 18.00

Meer informatie?

www.voltalent.nl
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www.pietervermeulenmuseum.nl

DECEMBER
20

ZO Toneelschuur: Een feest om te janken (4+)
Een vrolijke feestdagenvoorstelling vol verwachting en
verlanglijstverlangens. Aanvang 13.30 & 15.30 uur.
www.toneelschuur.nl/theater/een-feest-om-te-janken
TIP
Kom je gluren in het poppenhuis? In het Frans Hals Museum staat het
18de-eeuwse poppenhuis van Sara Ploos van Amstel-Rothé met wel duizend
kleine voorwerpjes. Door de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation
kan het museum het poppenhuis nog beter belichten, waardoor je nog beter
kunt gluren! Reserveer je tickets via www.franshalsmuseum.nl
21 MA Winter!
21 MA Philharmonie: 2turvenhoog festival (0+)
Vandaag zijn er in zowel de Philharmonie als in de Toneelschuur leuke
voorstellingen te zien voor de allerkleinsten! www.2turvenhoog.nl
21 MA Stadsschouwburg: Roodkapje (6+)
Een wel heel aparte versie van Roodkapje met een bijzondere twist….
Aanvang 14.30 uur. www.theater-haarlem.nl
22 DI Stal de Naaldenhof Bentveld: Pony Doe Dag
Een leuke dag voor iedereen die van pony's houdt! 8.00-17.00 uur.
Inschrijven via: www.staldenaaldenhof.nl/events/2020-12
25 VR Vrolijk Kerstfeest!
27 ZO Muziekgebouw aan 't IJ: SoundLAB Workshop
Doe tijdens de kerstvakantie mee met een leuke workshop en ontdek alles
over wonderlijke muziekinstrumenten. Kijk op:
www.muziekgebouw.nl
27 ZO Toneelschuur: Niet Wiet, wel Nel (6+)
Niet Wiet, wel Nel gaat over de liefde en dat je elkaar soms wel leuk vindt en
soms ook niet. Aanvang 14.30 uur.
www.toneelschuur.nl
28 MA Op Maat: Workshop Songwriting
Leer je eigen pophit maken tijdens deze leuke workshop! 28, 29 & 30
december. Kijk voor meer info en aanmelden op: www.opmaat.nu

JANUARI
1
2

VR Gelukkig Nieuwjaar!
ZA Seinwezen: So What Familieconcerten (1+)
Van Oerknal tot Slotakkoord: een feestelijk concert om vrolijk het nieuwe jaar
in te gaan! Aanvang 15.00 uur. www.sowhatkinderconcerten.nl
3 ZO Toneelschuur: De Grote Waarom Show (4+)
Een vrolijke beeldende voorstelling voor alle nieuwsgierige aagjes die vinden
dat ‘daarom’ geen reden is. Aanvang 15.00 uur.
www.toneelschuur.nl/theater/de-grote-waarom-show
6 WO Driekoningen!
TIP
Amsterdam Museum: ‘KASTK!JKERS’, 500 jaar Amsterdamse jeugdhulp.
Ontdek tijdens deze tentoonstelling hoe het er vroeger aan toeging in een
weeshuis.www.amsterdammuseum.nl/kastkijkers
10 ZO Teylers Museum: Workshop Weer- en windvis (4+)
Kom vandaag je eigen kunstzinnige windvaan maken, dan weet je altijd uit
welke hoek de wind waait! Meer info:
www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/wat-is-er-te-zien-en-te-doen/
kunst-en-vliegwerk-131220
TIP
Bootcamp voor het hele gezin in Haarlem: Elke week (iedere zondag van
10.15u-11.00u in het Schoterbos in Haarlem Noord.
www.buitenfithaarlem.nl/ouder-en-kind-bootcamp
TIP
RTL Telekids Musicalschool & RTL Talent Academy: doe jij ook mee met de
proeflessen in februari? Musicalles voor iedereen, altijd in de buurt! Kijk voor
meer info op www.telekidsmusicalschool.nl
TIP
Nationaal Park Zuid-Kennemerland: Duinen vertellen oorlogsverhalen.
Nog altijd zijn er in de duinen sporen te zien van de 2e Wereldoorlog. Ontdek
er alles over tijdens deze bijzondere tentoonstelling. Te zien t/m 1 april 2021.
www.np-zuidkennemerland.nl/woii
16 ZA Nationale Tulpendag 2021
Kom vandaag tulpen plukken op de Dam in Amsterdam! Dit jaar is het thema
"World of Colours" Meer info: www.tulpentijd.nl
17 ZO Verhalenhuis Haarlem: Mijn bijzonder rare week met Tess (7+)
Een leuke film over een jongetje dat niet altijd even goed begrepen wordt….
Aanvang 15.00 uur. Info en reserveren via:
www.verhalenhuishaarlem.nl/jeugd
TIP
Hermitage: Romanovs in de ban van de ridders. Beleef tijdens deze
familievoorstelling dit unieke verhaal van tsaren en ridders.
Te zien t/m 31 juli 2021 www.hermitage.nl
24 ZO Poppenkast op de Dam: Online poppenkast
Elke zondag kun je online van een nieuw avontuur van Jan Klaassen en
Katrijn genieten! www.poppenkastopdedam.nl
31 ZO Concertgebouw: Sofie ontdekt Zuid-Amerika (6+)
Reis mee door Zuid-Amerika met deze swingende familievoorstelling!
Aanvang 13.30 & 15.30 uur. www.concertgebouw.nl
Spaarne Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen. De agenda is zorgvuldig samengesteld.
De uitgever is echter niet aansprakelijk.
Uitgever: Nathalie Molijn, accountmanager: Rosa de Palma 06-26522342 – rosa@nardinckmedia.nl.
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