
Arrangementen aanbod tweede kwartaal 2019 Den Helder - Julianadorp 

 

Marine museum + bustocht op de haven 7- 12 jaar 

 

Missie Marine(museum)! 

  

Op woensdag 3 april kunnen jullie  een bezoekje brengen aan de marinehaven en het Marine museum. Om 13.30 uur verzamelen we bij de 

hoofdingang van het marine museum . Met een bus gaan we de haven op en langs de verschillende marineschepen rijden. Hierna hebben 

we een speciale speurtocht in het  Marine museum . In de Zeeheldenzoektocht dwalen we door het verleden van de Nederlandse marine 

en volgen we de jongste matroos aan boord. Samen met hem gaan we kennis maken met Nederlandse zeehelden en staan we stil bij de 

vraag: ‘wat is eigenlijk een held’. Ook bezoeken we de onderzeeboot Tonijn!  

                                                                                                            

Dag:      Woensdag                

Data:                         3 april                                                          

Tijdstip:   13.30 – 16.30 uur  

Kosten :      € 2,50  

Locatie:      marine museum 

Begeleiding;  PM’ers 

 

 

 
 

 

 

 

Natuur Avontuurlijk   (4-12 jaar) 

Bij De Helderse Vallei kun je dit voorjaar weer meer ontdekken over de natuur. Elke week zijn er leuke doe-activiteiten waarbij je 

spelenderwijs meer leert over hoe waardevol de natuur kan zijn. We onderzoeken duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en de 

kracht van de wind. Ook ontdek je hoe je zelf een tuintje kunt beginnen en maken een tuintje in een fles. Nieuwsgierig geworden? 

 

 

Dag:               Woensdag                    

Data:             10, 17 en 24 april               

Tijdstip:        15.00 – 16.15 uur      

Kosten:         €  7,50 

Locatie:         Helderse vallei     

Begeleiding: Helderse vallei en PM’er 

 

 

 

Freerunning met Rik Niks    8 – 12 jaar  

 

Bij Freerunning is het de bedoeling om, door middel van gymnastische technieken, over obstakels te springen.  Het de bedoeling om van 

punt A naar punt B te komen over  verschillende obstakels. In deze kinderworkshop freerunning leer je op een eenvoudige toegankelijke 

wijze de basis van het free runnen. Zo krijg je simpele tips en trucs om gemakkelijk op en over diverse obstakels heen te springen, waarvan 

een koprol de meest eenvoudige variant is. Wie durft? Meld je aan voor 1 of 2 middagen. 

 

 

         Dag:          Dinsdag en/of Donderdag      

         Data:         7  en/of  16 mei                                                              

Tijdstip:     16.00 – 17.00 uur 

Kosten:       € 4,50 per middag 

Locatie:       Rik Niks, Klaasduitstraat 

  

                  

 

 

 



 

 

 
Kookkids :  cup cakes bakken en versieren  4 – 8 jaar 

 

Vind jij het ook zo leuk om te bakken? Of wil je dit graag leren? Doe dan mee met ‘Kookkids ’. Leer heerlijke cup cakes maken en te 

versieren.  

 

Dag:      Vrijdag                      

Data:     17 mei               

Tijdstip:   16.00 – 17.00 uur         

Kosten:    € 2,50   

Locatie:  Holderdebolder  

PM: Ciska Dokter  

  

 

 

 

 

 

 

Avondvierdaagse Den Helder   

 

De avondvierdaagse Den Helder komt er dit kwartaal aan. We willen graag met een grote groep kinderen meelopen, loop je ook gezellig 

met ons mee? De avondvierdaagse zal begeleid worden door enthousiaste Pedagogisch Medewerkers en vrijwilligers. Tijdens de pauzes 

wordt er elke avond iets te drinken en een versnapering aangeboden. Hierbij houden wij rekening met verantwoorde voeding. Half april 

zult u verdere informatie en inschrijfformulieren van ons ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indien uw kind geen plaatsing heeft op de dag van het  er- op- uit arrangement en u wilt hem/haar wel graag aanmelden, dan is het 

mogelijk om uw plaatsing deze dag te ruilen voor de dag waarop het arrangement plaatsvindt of om een extra dag opvang 

 af te nemen middels het extra dagdelen formulier 2019. Het formulier is voor u beschikbaar is op uw opvanglocatie. 

 

Vlindorado + De goudvis   4 – 12 jaar 

 

We gaan op deze dag kijken, beleven en spelen bij attractiepark de Goudvis en Vlindorado. In de ochtend gaan we op bezoek bij 

Vlindorado. Vlindorado is een prachtig vlinderparadijs. Zo kunnen we de kleurrijke wereld van het tropisch regenwoud beleven met zijn 

exotische vlinders in vele soorten, kleuren en maten waaronder de sensationele blauwe Morphovlinder uit Midden-Amerika. 

Naast de vlindertuin is er nog een belevenis, de vogeltuin. Een grote inloopvolière met prachtige (sub)tropische vogels waar we heerlijk 

doorheen kunnen wandelen en van dichtbij de vogels kunt bewonderen. 

Na deze prachtige belevenis gaan we op bezoek bij de Goudvis. Hier krijgen we een lunch aangeboden met patat, limonade en een ijsje. 

Hierna is er nog genoeg tijd om lekker te spelen in de enorme buitenspeeltuin met onder andere trampolines, glijbanen, klimtorens, 

trapskelters, zandbakken en nog veel meer. Ook zijn hier 3 overdekte speelparadijzen met meer dan 2200m2 speelplezier. Kortom 

gegarandeerd een gezellige dag voor uw kind! 

 

 

 

Dag:                 Maandag                

Data:               29 april             

Tijdstip:           09.30 – 17.30 uur   

Kosten:            € 16,50  
Locatie:           Waarland en Sint Maartenszee   

Begeleiding;   PM ers 

 

 

 

 

 

 

 

Wadproeven  4 – 12 jaar 

Kom je het Wad proeven? een speelse natuur ervaring .Deze periode staat de deur van Bezoekerscentrum Balgzand bij ’t Kuitje wagenwijd 
open en zijn er bijzondere wad-activiteiten onder de noemer ‘Kom het wad proeven’. 

Wat is er te doen? 

1. Zoute en zoete planten proeven 

2. Wad muizen knutselen van schelpen 

3. Het vogeltrek-spel. Door de vliegroute van de trekvogels te lopen, ervaar je met welke hindernissen vogels te maken hebben 

4. Steltlopers herkennen bij het diorama 

5. Een waddenkleurplaat kleuren 

Dag:     Donderdag   

Data:     2 mei 

Tijdstip:  12.00 – 17.00 uur 

Kosten:  € 2,50 

Locatie:  Bezoekerscentrum ‘t Kuitje 

Begeleiding:  PM‘ers 

 

 Er op uit arrangement meivakantie  



Arrangementen aanbod eerste kwartaal 2019 Den-Helder - Julianadorp 

 Indien uw kind geen plaatsing heeft op de dag van het arrangement en u wilt  

hem/haar wel graag aanmelden, dan is het mogelijk om uw plaatsing deze dag te  

ruilen voor de dag waarop het arrangement plaatsvindt of om een extra dag opvang 

 af te nemen middels het extra dagdelen formulier 2019. Het formulier is voor u 

 beschikbaar op uw opvanglocatie. 

 

Legomiddag    ( 5-12 jaar ) 

        

Bouwen en ontdekken met LEGO!  

De Legoclub Den Helder heeft kisten vol materiaal beschikbaar gesteld waarmee je naar hartenlust kunt 

bouwen en experimenteren. Bouw een kunstwerk alleen of  gezellig met elkaar.          

 

                                                                                                             

Dag: Maandag                   28 januari  

                Dinsdag                      5 februari                               

                En/of  Donderdag   14 februari  

Tijdstip:  15.30 – 17.00 uur 

Kosten :  € 2,- per middag  

Locatie:  nieuwe werk  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NatuurAvontuurlijk   (4-12 jaar) 

Bij De Helderse Vallei kun je ook in de winter weer aan de slag. In de wintermaanden gaan we aan de slag met het thema Afval & Recycling. 

Elke week zijn er leuke activiteiten die met duurzaamheid te maken hebben. Duurzaamheid is goed zorgen voor jezelf, de ander en de 

wereld om je heen. Dat is waar het hergebruiken van afval om gaat. Natuurlijk staat we ook stil bij de vraag: waarom gooi je afval niet in de 

natuur? Wat kun je allemaal doen met afval? 

 

 

Dag:               woensdag              

Data:             30 januari- 6 februari en 13 februari          

Tijdstip:         15.00- 16.15 uur  

Kosten:          €  7,50 

Locatie:         Helderse vallei     

Begeleiding: Helderse vallei en PM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Creamiddag    (4-12 jaar) 

 

Kom gezellig naar de Creamiddag. Op deze middag gaan jullie creatief aan het werk met verf en andere materialen. We gaan 

een mooi voorjaarsschilderij maken. Dit doen wij op een echt schildersdoek zodat het een echt schilderij wordt. Doe mee met 

deze leuke workshop zodat ook jij straks een mooi schilderij op je kamer kan hangen. 

 

Dag:             Donderdagmiddag 

Data:           28 februari                                                                                           

Tijdstip:       15.30 – 17.00 uur 

Kosten:        € 3,50 

Locatie:        Strandlopers. 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Workshop poppentheater   ( 4-12 jaar)      
 

 

Doe mee en tover in een middag je eigen voorstelling met schimmenspel. Ellen Scholten van Poppentheater Belletje Sterk laat je zien hoe 

makkelijk iedereen dit schimmenspel kan maken.  Ellen Scholten  is afgestudeerd drama therapeut en heeft op de Kunstacademie van 

Utrecht veel geknutseld o.a. met karton & papier.  Ze heeft een fascinatie voor verhalen en materiaal en zin om de mogelijkheden hiervan 

te onderzoeken en te gebruiken. We gaan  met elkaar poppen  maken, spelen met  materialen, verhalen  verbeelden en  samen een 

voorstelling  maken. 

 

 

 

Dag;          maandag                   

Data:        4 maart              

Tijdstip:    15.30- 17.30 uur         

Kosten:    € 7,50       

Locatie:    Strandlopers        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Experience lab    ( 8-12 jaar )      

 

Het Experience Lab is een vernieuwende manier om plezier te hebben bij het ontwikkelen van de zogeheten ’21st century 
skills’.  
 

In het mobiele lab kunnen jullie werken aan eigentijdse vaardigheden, om jouw talenten op een leuke en gezellig manier te 

ontdekken. Het Lab zal steeds wisselende thema’s bieden zoals bouw je eigen game, vloggen/nieuwe media, robots & 

programmeren, kunst & muziek en activiteiten rondom maatschappelijke en sociale vaardigheden.  

Maak je één keer per week gebruik van de BSO, maar wil je graag mee doen met een programma op een andere dag, dan kan 

je je hiervoor inschrijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maart (4 tot en met 29 maart  op maandagen, dinsdagen of donderdagen) 

Geef je nu op om in maart om aan de slag te gaan met computer en applicatie skills en softwareprogrammering. Op de dagen 

dat je geplaatst bent op de BSO wordt je naar het Experience Lab toe gebracht. Vooraf zal je geïnformeerd worden op welke 

dag je bij het programma aan kan sluiten. Je kan daar dan aan de slag met een coole robotarm en de basis skills leren van 

game applicaties en hoe deze te programmeren.  

 

 

 

 

 

 

Kortom geeft je snel op, want VOL = VOL!  

 

Dag: Maandag, dinsdag en/of donderdag 

Data: (definitieve data worden gecommuniceerd na aanmelding.)  

Tijdstip: 16.00 – 17.00 uur 

Kosten: € 2,50 per middag 

Locatie: Experience bus, het nieuwe werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Experience Lab activiteiten 8-12 jaar 



 

 
Stoomtreinmuseum + bakkerijmuseum  4- 12 jaar 

 

Stroop je mouwen maar op, want in het Stoommachinemuseum kom je niet om te niksen. Help de stoker, bedien de watertafel en ontdek 

hoe James Watt’s werelduitvinding werkt! 

 

 

 

Dag:        Dinsdag            

Data:      19 februari           

Tijdstip;  09.30- 17.30 uur          

Kosten:   14,50          

Locatie:   Medemblik       

 

 

 

 

 

 

 

 

Heerlijke geuren komen je al tegemoet zodra de deur van Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij opengaat. Mmm, kun jij al dat lekkers  

weerstaan? Nee? Hoeft ook niet gelukkig! Kom het zelf beleven en doe een stap terug in de tijd, naar de bakker van vroeger. 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                               Er-op-uit Voorjaarsvakantie (4-12 jaar)  



Arrangementen aanbod 4de kwartaal 2018 Den Helder & Julianadorp 

Natuur Lab (4-12 jaar)  

Bij De Helderse Vallei gaan we deze herfst als echte speurneuzen de dieren in onze omgeving bezoeken en onderzoeken. Hoe 

bereiden de dieren zich voor op de winter? En hoe helpen vallende bladeren daarbij?  We onderzoeken braakballen van uilen 

en natuurlijk ontbreekt een bezoek aan onze dieren op de kinderboerderij niet! Ook onderzoeken we hoe de dieren warm 

blijven in de winter en hoe we ze een handje kunnen helpen in de koude periodes.  

 

Dag: Woensdag  

Data: 31 oktober, 7 en 14 november 

Tijdstip: 15.00-16.15 uur 

Kosten: € 7,50  

Locatie: De Helderse Vallei 

Begeleider: De Helderse Vallei 

 Pedagogisch medewerker Isabella Hes 

 

 

 

 

 

Kinderyoga (4-7 jaar) 

 

Brullen en bewegen als een leeuw of stil de takken van jouw boom laten bewegen zonder om te vallen? Het kan allemaal in 

de kinderyogalessen van Chill Yoga en Mind. In twee lessen maak je op een speelse manier kennis met de effecten 

kinderyoga, zoals dieper in- en uitademen, makkelijker bewegen, beter opletten onthouden wat er wordt gezegd, rust in 

jouw hoofd, lekkerder slapen en jezelf blij voelen. Kom je ook zitten, springen en kwaken als een ……..? 

 

Dag:  Dinsdag  

Data:  30 oktober en 6 november    

Tijdstip:  16.00 -17.00 uur 

Kosten:  € 7,50 

Locatie:  BSO Junglehoek 

Begeleider:  Yoga docente chillyoga  

 

 

 

Sint en pietworkshop (4-7 jaar) 

 

Doe mee met deze gezellige workshop en maak mooie lichtjes op een leuke schaal geheel in sinterklaasstijl. 

Leuk om thuis neer te zetten in de donkere decemberdagen. 

 

Dag:  Donderdag   

Data:  22 november 

Tijdstip:  15.30-17.00 uur  
Kosten:  € 3,50 

Locatie:  PSL Strandlopers 

Begeleider: Pedagogisch medewerker Ciska Dokter 

 

 

 

 

 

 



 

Kookkids kerst High Tea (6-12 jaar) 

Vind jij het ook zo leuk om te koken? Of wil je dit graag leren? Doe dan mee met ‘Kookkids Kerst’. Leer een heerlijke kerst 

high tea maken met verschillende hapjes. Je krijgt de recepten mee naar huis zodat je iedereen in de kerstvakantie kan 

verrassen met jouw kookkunsten.  

 

 

Dag:  Vrijdag  

Data:  14 december   

Tijdstip:  15.00 -17.00 uur  
Kosten:  € 6,00 

Locatie:  PSL strandlopers 

Begeleider: Pedagogisch medewerker 

 Lea de Vries 

 

 

 

 

Winterwandeling (4-12 jaar) 

We maken een winterwandeling door de natuur rondom De Helderse Vallei en na afloop drinken we warme chocolademelk! 

Er zijn een beperkt aantal plaatsen, dus geef je snel op!! 

 

Dag:  Woensdag   

Data:  12 december   

Tijdstip:  15.00 -16.15 uur  
Kosten:  Gratis 

Locatie:  Helderse vallei 

Begeleider: Helderse vallei 

  Pedagogisch medewerker  

  Isabella Hes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIEUW!! Het Experience Lab!! 

Het Experience Lab is een vernieuwende manier om plezier te hebben bij het ontwikkelen van de zogeheten ’21st century 
skills’.  
 

In het mobiele lab kunnen jullie werken aan eigentijdse vaardigheden, om jouw talenten op een leuke en gezellig manier te 

ontdekken. Het Lab zal steeds wisselende thema’s bieden zoals bouw je eigen game, vloggen/nieuwe media, robots & 

programmeren, kunst & muziek en activiteiten rondom maatschappelijke en sociale vaardigheden.  

 

Vanaf november hebben wij een super interessant programma. Het gehele 

programma is binnenkort te zien op www.skdh.nl/experience-lab.  

Maak je één keer per week gebruik van de BSO, maar wil je graag mee doen met 

een programma op een andere dag, dan kan je je hiervoor inschrijven. In 

toekomst zal hier een kleine vergoeding voor gerekend worden, maar in dit 

kwartaal is dit nog gratis!!  

 

Oktober  

In de maand oktober gaan we langs BSO locaties van SKDH om iedereen kennis te 

laten maken met het Experience Lab. Jullie kunnen in de bus kijken en kennis 

maken met alles wat het Experience Lab te bieden heeft. 

 

November (5 november tot en met 30 november op maandagen, dinsdagen en donderdagen) 

Geef je nu op om in november om aan de slag te gaan met 

robots en programmeren. Op de dagen dat je geplaatst bent 

op de BSO wordt  je naar het Experience Lab toe gebracht. 

Je kan daar aan de slag met robots en hoe deze te programmeren.  

De robots moeten door jou gebouwd worden en met een laptop  

geprogrammeerd en bestuurd worden.  

 

Kortom geeft je snel op, want VOL = VOL!  

 

 

Funfestijn Spookzolder 

Ga in de herfstvakantie mee naar Funfestijn Medemblik. Funfestijn is een binnenspeeltuin en een buitenspeeltuin. De 

binnenspeeltuin is circa 1000 m2 en heeft het thema Piraten schateiland. De piraten en het schateiland vind je overal terug. 

Er zijn spannende speeltoestellen en er is een speelplaats met ballenbak. De buitenspeeltuin is circa 500 m2. . De 

avontuurlijke speeltuin van natuurlijke materialen heeft een spannend circuit en een echte boomhut. Ook is er een uitdagend 

parcours met glijbaan en speelhuis. Daarnaast is er buiten  een air trampoline! 

Dag: Dinsdag  

Data: 23 oktober  

Tijdstip: 08.30  – 17.30 uur  

Kosten: € 14,50 

Locatie:  Medemblik 

 

 

        

Indien uw kind geen plaatsing heeft op de dag van het er-op-uit arrangement en u wilt hem/haar wel graag aanmelden, dan is het mogelijk 

om uw plaatsing deze dag te ruilen voor de dag waarop het arrangement plaatsvindt of om een extra dag opvang af te nemen middels het 

extra dagdelen formulier 2018. Het formulier is voor u beschikbaar op uw opvanglocatie. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Experience Lab activiteiten 8-12 jaar 

                                                               Er-op-uit Herfstvakantie (4-12 jaar)  

http://www.skdh.nl/experience-lab


 

 

Sprookjeswinterland 

 

 

 

Tijdens de kerstvakantie is sprookjeswonderland in Enkhuizen omgetoverd tot een winters paradijs. Het park is versierd in 

winterse kerststijl en hangt vol met lichtjes. Op deze dag kunnen jullie gebruik maken van de diverse attracties in het park 

zoals de bootjes, trein, auto’s en ‘d avontuur. De nieuwste attractie is de hekspeditie, onder leiding van Heks Hupsakee gaan 

we op een adembenemende tocht hoog door de wolken boven Sprookjeswonderland! De extra attracties tijdens 

sprookjeswinterland zijn de reuzekerstboom, berenwinterland en de kamer der voorspelling. Uiteraard kunnen de kinderen 

gebruik maken van de prachtige speeltuinen in het park, een bezoek brengen aan het kabouterbos en verschillende 

voorstellingen en sprookjes bekijken.  

 

 

Dag: Donderdag  

     Datum: 3 januari   

     Tijdstip: 9.30 – 17.30 uur 

     Kosten: € 15,00 

     Locatie: Sprookjeswinterland Enkhuizen 

 

 

 

 

Indien uw kind geen plaatsing heeft op de dag van het er-op-uit arrangement en u wilt hem/haar wel graag aanmelden, dan is het mogelijk 

om uw plaatsing deze dag te ruilen voor de dag waarop het arrangement plaatsvindt of om een extra dag opvang af te nemen middels het 

extra dagdelen formulier 2018. Het formulier is voor u beschikbaar op uw opvanglocatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Er-op-uit Kerstvakantie (4-12 jaar)  
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