
Activiteiten voor
de zomervakantie

Tips om te lezen, kijken, luisteren, spelen en
doen in de zomervakantie. 

Heerlijk vakantie! Maar heb je geen idee idee hoe je de
komende zes weken doorkomt? Dan zijn het zes lange
weken. 

We hebben wat tips bij elkaar gezocht voor jong en
oud! Ga lezen, kijken, luisteren, spelen en doen. Binnen
en buiten. Alleen of samen. 

Ga de lijst af, kies bewust of laat je verrassen.

Past het niet helemaal bij de leeftijd? Laat je dan
inspireren en pas het wat aan! Laat je fantasie de vrije
loop. En deel eventuele nieuwe tips op social met
#zokomenwedezomerweldoor 

Tot slot: neem vooral ook een kijkje op onze website
www.mediasmarties.nl voor meer inspiratie.
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o Laat elk gezinslid zes dingen bedenken die hij of zij graag wil
doen in de zomervakantie en stel een gezamenlijke bucketlist
samen. Zo blijf je niet in dezelfde activiteiten hangen, maar doe je
wellicht ook iets buiten je comfortzone. 

o Ga vooral lekker veel naar buiten: bezoek elke dag een ander
speeltuintje in de buurt, ga skateboarden, rolschaatsen,
touwtjespringen voor de deur. 

o Laat opblijven is leuk in de zomer. Het wordt wat koeler en op een
heldere avond zijn er zoveel sterren te zien. Op je rug op de grond
en kijken maar. Welke sterrenbeelden zien jullie? Download een
sterren app voor mooie ontdekkingen tijdens heldere
zomeravonden. 

o Laat iedereen elke dag een foto maken en kies samen de foto van
de dag. Zo bespreek je ook meteen je zomeravonturen als gezin. 

o Voorlezen mag altijd. Het is heerlijk om voorgelezen te worden.
Geef opa of oma of die oude buurman of buurvrouw een cadeau 
en lees ze (op afstand) voor.  

o Heeft je kind geen zin om te lezen? Laat hem of haar dan eens
luisteren naar een extra lang luisterboek. Tip: met je
bibliotheekpas kun je op www.onlinebibliotheek.nl/luisterboeken
heel veel moois downloaden.
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o Luister samen een podcast. Geen idee wat je kunt luisteren? Kijk
op www.kinderpodcasts.nl voor informatie!
   
o Waarom is de lucht blauw? Hoe teken je een stripverhaal? Hoe
maak je zelf een gitaar? Maak een lijst met vragen en laat elkaar
het antwoord opzoeken (tip: www.schooltv.nl)

o Kijk samen CupCakeCup op www.zapp.nl en ga vervolgens ook
samen een battle aan in de keuken. Wie maakt de mooiste
cupcake?

o Zin in een film? Maak een buitenbioscoop. Hang een laken op en
projecteer de film op het laken!

o Speel samen de favoriete game van je kind. 

o Zoek een plek in de schaduw en houd eens een siësta. Leg wat
lakens en kussens op de grond en ga samen een middagje
chillen. Ogen dicht en luisteren naar de geluiden in je omgeving.
Wat hoor je allemaal? 

o Maak een playlist met jullie favoriete zomerliedjes en
organiseer een discoavond of twee in de tuin of op het balkon.

o Doe een fotospeurtocht door de wijk. Maak met je telefoon
foto’s van voorwerpen in de buurt. Tip: hoe meer close-up, hoe
moeilijker het wordt. Draai dan de rollen eens om. Wie kan de
voorwerpen het snelst vinden?
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o Tijd voor iets zoets en kouds. Maak zelf ijsjes. Zoek een lekker
recept op en maak geniet. Tip: zoek de perenijsjes van De
Kookhoek op via YouTube.

o Zijn er klusjes in en om het huis waar kinderen aan mee
kunnen helpen? Schrijf ze op en doe de briefjes apart in de pot.
Pak er elke week een briefje uit en ga samen aan de slag. Vele
handen maken licht werk. 

o Pak het stoepkrijt er maar bij en ga aan de slag. Lukt het je om
een 3d tekening te maken? 

o Sorteer de boekenkast en breng exemplaren die liggen te
verstoffen naar een mini-bieb in de buurt (of maak er zelf een!).

o Een museum niks voor de zomer? Nee joh! Het is er juist lekker
koel! Er zijn trouwens ook ontzettend veel openluchtmusea die
de moeite waard zijn! 

o Maak samen een wandeling door de buurt in alle vroegte en zie
hoe het dorp of de stad ontwaakt. Wat een begin van de dag!

o In de zomer bouw je hutten, dus kies een plek uit, verzamel
materialen en aan de slag! 

o Hang de kaart van Nederland op en laat iedereen een pijltje
gooien. Waar komt het pijltje terecht? Zoek op wat er op die plek
te doen is en ga plannen maken. Tijd voor avontuur!
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o Support je lokale boekhandel en bestel een lekker dik
VakantieZomerboek. Van Donald Duck tot de Tina en Bobo. Er
valt genoeg te kiezen! 

o Reserveer bij de bibliotheek een fijne verhalenbundel en kies
een vast moment om samen op de bank voor te lezen. Check op
www.jeugdbibliotheek.nl of de verhalenbundel te leen is bij jouw
bieb. 

o Geef ruimte voor kleine avonturen. Bouw samen een tent van
lakens en kussens (tip: gebruik de eettafel) of haal je
opblaastentje maar tevoorschijn. Kamperen in de tuin is toch
heerlijk?!

o Spelmateriaal zoals klei of speelzand voor de kleintjes is altijd
een hit. Voor de oudere kinderen is het óók fijn om hun handen
te gebruiken. Denk groots: een kastje timmeren voor een mini-
bieb. Je fiets opknappen... Wat voor project kunnen jullie
bedenken?  

o Er zijn handige wandelapps om samen eropuit te gaan. Kies
een route uit en ga op pad. Een paar suggesties voor handige
apps: Eroutes, Wandelnet en Vossenstreken. 

o Gebruik kletskaarten om samen met je kind het gesprek aan te
gaan. Ze zijn er in alle soorten en maten, van kleuter tot puber.
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o Maak een kleurplaat voor elkaar. Teken iets met zwarte stift,
ruil van kleurplaat. Haal de potloden en stiften maar
tevoorschijn!

o Ook een leuke variant: maak een tekening door om de beurt
een lijn te zetten. Let goed op elkaar en... wees flexibel. Het gaat
om het doen, niet om het resultaat.

o Maak van je kind een leesmonster: lees veel voor, lees samen
om de beurt een bladzijde en lees op gekke plekken.  Binnen én
buiten. Laat zien dat je overal kunt lezen.

o Maak een ander blij: bak iets lekkers en breng het rond, maak
een mooie tekening of maak vakantiekaartjes en stuur ze op.
Hebben jullie een ander idee? Doen!

o Nu het weer mag, is het o zo leuk om een familietour te
organiseren en alle neefjes en nichtjes te bezoeken. Lukt dat
niet? Geen nood, ook in de zomer kun je elkaar online
ontmoeten. 

o Maak een laserparcours door je tuin (of woonkamer) met dun
rood touw. Goed vastmaken en door de hele tuin gekruist
ophangen. Wie kan er als een echte Ninja – zonder aanraken! –
het parcours afleggen? 
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o Maak een autoweg van masking tape, bouw een treinbaan door
de kamer of creëer een Kaplabouwwerk. Samen binnen op de
grond spelen is als het buiten extreem warm is, hartstikke fijn en
leuk!

o Pof popcorn in een pannetje (ook goed te combineren met het
toffe boek Bob Popcorn van Maranke Rinck).

o Ga op zoek naar leuke puzzelboeken. Denksport heeft ze voor
alle leeftijden. Makkelijk om mee te nemen.

o Tijd voor een uitdaging! Duik de voorraadkast en de koelkast
in, verzamel 5 ingrediënten en ga samen (online of in een
kookboek) op zoek naar een nieuw recept waarin je deze
ingrediënten kunt gebruiken.  

o Heb je een beetje groene vingers? Ga als gezin zelf aan de slag
in de tuin. Onkruid wieden, water geven... 

o Speel restaurantje een grill laat je kind zijn of haar
grillkwaliteiten zien. BBQ aan en grillen maar.  Samen koken en
bbq-en is helemaal een leuke uitdaging!

o Blok een hele ochtend of middag en ga ouderwets Monopoly
spelen (of Risk, Catan enz.) 
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o Zoek een blotevoetenpad op in de buurt of maak zelf in je tuin
een parcours met teiltjes water, zand, steentjes enz.

o Begin een kruidentuintje op de vensterbank. Haal ter inspiratie
een boek in de bibliotheek en haal  zaden of plantjes in het
tuincentrum.

o Vouw vliegtuigjes en kijk wie er het verst komt. Smaak te
pakken? Zoek een filmpje op over kraanvogels vouwen of een
andere leuke origami uitdaging.

o Maak een ouderwetse telefoonlijn van touw en twee blikjes.  

o Ga samen aan de slag met handlettering en leef je uit met
pennen en stiften.

o Spreek live of via FaceTime af met opa of oma en ga hen
interviewen over vroeger. 

o Check het activiteitenoverzicht van je eigen bibliotheek. In de
zomer is er genoeg te doen! Laat je voorlezen in de bibliotheek
of doe mee aan een Minecraftchallenge.

o Kinderyoga moeilijk? Met de filmpjes van Juffie Saartje op
YouTube kan ieder kind lekker meebewegen.  
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o Maak een puzzel van 1000+ stukjes met de hele familie.

o Gek op hutten bouwen? Laat je inspireren door nieuwe
afleveringen van de Boomhut Battle van Zapp of de boekenserie
De waanzinnige Boomhut.

o Ga samen op zoek naar leuke kinderboeken voor in de
vakantiekoffer! Breng vooraf samen een bezoek aan de
bibliotheek, doe een rondje langs minibiebkastjes in de buurt en
neus eens rond in de  plaatselijke boekhandel. Op die manier kan
je je kind zelf een fijne stapel boeken laten uitkiezen voor de
vakantie.

o Heb je de thuisactiviteiten van museum Museon al eens
bekeken? Je vindt er heel veel proefjes, quizzen en knutseltips
om thuis mee aan de slag te gaan. Voor elke leeftijd is er wel
wat. Check www.museon.nl en zoek op 'thuisactiviteiten'

o Zet een lekker muziekje op en geef jezelf en je kind een groot
leeg vel papier en wat krijtjes. Ogen dichten en dansen maar.
Laat de krijtjes dansen op de muziek. Is de muziek afgelopen?
Dan mogen de ogen weer open en kijk je samen naar de
tekening. Wat is er allemaal te zien op het vel?
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o Hop naar buiten, op zoek naar een plek waar je goed
verstoppertje kunt spelen. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ... wie niet weg is,
is gezien!

o Hebben jullie al een vlieger in huis? Een must voor de zomer.
Ga naar een veld waar jullie de vlieger laten spelen met de wind!

o Kijk naar de film Yes Day en spreek af - onder voorwaarden -
hoe jullie ook zo'n JA dag kunnen houden.

o Spontaan eropuit is nog wat lastig, maar je kunt er wel een
verrassingselement aan geven. Maak briefjes met mogelijke
dierentuinen/pretparken/speeltuinen en laat je kind blind
trekken. Boek een datum en tijdslot. Weer iets om naar uit te
kijken!

o Neem je hele gezin mee op reis en verzamel rondom één land
lekkere recepten, filmpjes, boeken enz. Neem elkaar mee op trip
en ga samen op ontdekking!

o Van 1 juli tot en met 31 augustus hebben kinderen en jongeren
via www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip gratis toegang tot een
selectie van e-books en luisterboeken. Ook als je géén lid bent van
de bieb. 
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