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IN DE HERFSTVAKANTIE HOEF JIJ JE NIET TE VERVELEN!
IN DE HERFSTVAKANTIE HOEF JIJ JE NIET TE VERVELEN!

Woensdag 20 oktober 2021 

Overleven in de 
duinen

Donderdag 21 oktober 2021 

Cultuur-in

Vrijdag 22 oktober 2021 

Trashurehunt 

n 7 t/m 12 jaar 

f 08:45 uur verzamelen
rond 14:30 uur terug

a Meijendel, verzamelen bij 
President Kennedyplein 
in Leidschendam

n 9 t/m 12 jaar

f 09:00u tot 11:30 uur (9 en 10 jaar)
12:00u tot 14:30 uur (11 en 12 jaar) 

a SenW, Fransstraat 16, Voorburg

n 4 t/m 12 jaar

f 10:00 – 12:00 uur

a Corbulopark, Voorburg

Tijdens de trashurehunt doen we leuke 

spelletjes en maken we tegelijkertijd de 

buurt schoon. Ga je ook mee op jacht?

Een volle ochtend met wisselende activi-

teiten zoals knutselen, koken en capoeira. 

Dat wil je niet missen!

Ga mee op ontdekkingstocht in de duinen: 

strandjutten, schatgraven, navigeren 

met kompas, diersporen zoeken, zeewier 

proeven en nog veel meer spannends!

LET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT

CHECK DE SPECIALE VEILIGHEIDS- EN 
HYGIËNEREGELS OP DE ACHTERKANT VAN DIT BOEKJE.

DENK AAN JE DRINK-
FLES MET WATER

VOLG JIJ ONS AL!?

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest of verhoging.

• Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Als je 24 
uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar 
buiten. 

• Was je handen goed voor vertrek en na afloop.
• Bij elke activiteit bestaat de mogelijkheid om de 

handen te desinfecteren. 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Schud geen handen.
• Geef elkaar de ruimte
• Ouders en andere bezoekers zijn toegestaan bij 

de activiteiten, tenzij anders aangegeven.

Veiligheids- en hygiëneregels 
voor iedereen:

LET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT

@SenWLV 

@senw_lv

@goedbezig_lv



Tijdens de herfstvakantie organiseert SenW weer 
allerlei activiteiten voor kids van 2 t/m 12 jaar.  

Je kunt overal gratis aan meedoen. Check dit boekje: 
er zit vast iets tussen wat jij leuk vindt!

BELANGRIJK: 
• Inschrijven is verplicht. Dit i.v.m. de maatregelen 

rondom het coronavirus;

• Voor iedereen gelden speciale veiligheids- en hygiëneregels. 

Je vindt deze op de achterkant van dit boekje. Lees dit goed door;

• Deelname is op eigen risico;

• Kinderdagverblijven die met een groep willen deelnemen kunnen 

voor de voorwaarden contact opnemen via activiteiten@senw-lv.nl 

SPORTIEVE ACTIVITEIT? BRENG JE EIGEN WATER MEE!

Tijdens de herfstvakantie organiseert SenW weer 

BRENG JE EIGEN ETEN & DRINKEN MEE!

sport-in!
Een superleuke sportdag 

in de herfstvakantie!

n  f Leeftijd 5-8 jaar:
Aanmelden: 09:15 uur 
Einde: 12:00 uur 
Leeftijd 9-12 jaar:
Aanmelden: 12:15 uur 
Einde: 15:00 uur

a Sporthal de Fluit
Fluitpolderplein 3
Leidschendam 

LET OP: VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT!

Maandag 18 oktober 2021 

Yoga for kids

n 2 t/m 4 jaar 

f 10:00 – 10:30 uur 
(15 min pauze) 
10:45 – 11:15 uur 

a Maerten vd Velde school 
Doctor van Noort-
straat 90, Stompwijk

Maandag 18 oktober 2021 

Yoga for kids

n 2 t/m 4 jaar 

f 12:00 – 12:30 uur 
(15 min pauze)
 12:45 – 13:15 uur 

a De Waterlelie
Prinsenhof 4, Leidschendam

In een kinderyogales werken we met 

avonturen of thema’s en komen er 

verschillende elementen aan bod zoals 

yogahoudingen, spel, ontspannende 

en meditatieve oefeningen. Beweging, 

ademhaling en spel staat centraal!

CHECK DE SPECIALE VEILIGHEIDS- EN 
HYGIËNEREGELS OP DE ACHTERKANT VAN DIT BOEKJE.

Op dinsdag 19 oktober is er weer een 

Sport-In. Tijdens deze sportdag maak je 

kennis met maar liefst zes sporten! De 

sporten worden gegeven door ervaren 

trainers van verschillende sportver-

enigingen uit de gemeente Leidschen-

dam-Voorburg.

Er is een ochtenddeel voor de jongsten 

en een middagdeel voor de oudere kids.

Jij komt toch ook?

Dinsdag 19 oktober 2021

www.senw-lv.nl

Wil je meedoen met één van de activiteiten? Ga dan naar 
www.senw-lv.nl en schrijf je in. Per activiteit vind je een 
inschrijfformulier. Vul hier alle gevraagde informatie in. 

Let op: de ontvangstbevestiging die je na het versturen 
krijgt is nog geen bewijs van inschrijving! Je ontvangt 

vanzelf bericht of je bent ingeschreven of niet. 

Vragen? 
Mail dan naar 

activiteiten@
senw-lv.nl

LET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT

INSCHRIJVEN? DAT DOE JE VOORTAAN VIA ONZE WEBSITE:

Wil jij weten wat v� r leuke spo� ieve 
en culturele activiteiten er gedurende 

het j� r georganis� rd worden? 
Check dan de vernieuwde website van 

de Spo�  en Cultuurk� � : 
� w.spo� encultuurk� � .net

Het hele jaar 

GRATIS
kennismaken 

met sport! 

www.sporten

cultuurka
art.net

Verg� t je niet online in te schrĳ v
en v� r de activiteiten.

DENK AAN JE DRINK-
FLES MET WATER


