
Activiteiten Week van het Jong Kind 2018 

 Maandag 16 april 

Samen met Bobbi een boerderijdier maken 
Het thema van vandaag is boerderij. We lezen een verhaal 
waarin Bobbi een hoofdrol speelt. Een leuk verhaal, 
waarbij je ook je eigen boerderijdier kunt maken. Weet jij al 
wat het wordt?  
 
Om je aan te melden kun je een mail sturen naar 
communicatie@go-kinderopvang.nl. 
 

Van 10.00 uur tot 11.15 uur 

Voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar 

De Aquamarijn 

Meerveldplein 4-6 

1359 HM Almere Haven 

 

 Maandag 16 april 

Ridders en prinsessen 
Dat is stoer! We lezen samen een verhaal over ridders en 
prinsessen, zij wonen in een kasteel. Samen met de 
andere kinderen kun je daarna je eigen kasteel gaan 
knutselen.  
 
Om je aan te melden kun je een mail sturen naar 
communicatie@go-kinderopvang.nl. 
 

Van 10.30 uur tot 11.30 uur 

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar 

Het Paleis 

Parkwijklaan 180 

1326 JV Almere Parkwijk 

 

 Maandag 16 april 

Ontwerp je eigen GO! tas 
Heb je wel eens een tas nodig om iets mee te nemen en 
wil je een tas die niemand anders heeft? Kom dan bij ons 
jouw eigen bijzondere tas pimpen en versieren! Zo heb je 
altijd al je spulletjes bij je en kun je je tas altijd terugvinden! 
 
Om je aan te melden kun je een mail sturen naar 
communicatie@go-kinderopvang.nl. 
 

Van 16.00 uur tot 17.00 uur 

Voor kinderen van 4 tot 6 jaar 
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Het Heldenrijk 

Catootjepad 3 

1336 JG Almere Buiten 

 Dinsdag 17 april 

Fleurige plantenbakjes verven 
De lente is weer begonnen en het is tijd om zaadjes te 
zaaien. Kom jij je eigen plantenbakje versieren dat je 
straks kunt gebruiken om vrolijke bolletjes in te planten!  
 
Om je aan te melden kun je een mail sturen naar 
communicatie@go-kinderopvang.nl. 
 
Van 10.00 uur tot 11.00 uur 

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar 

Het Penseel 

Hildo Kropstraat 10 

1328 BC Almere Tussen de Vaarten 

 

 Woensdag 18 april Open dag van de 

Voorschool 

Wat gebeurt er allemaal op de peuterspeelzaal? 
Op de groep is te zien wat er wordt aangeboden op de 
speelzaal. Hoe worden kinderen begeleid in hun 
ontwikkeling. Ook is er gelegenheid voor de kinderen om 
het allemaal zelf te ervaren. Lekker zelf te spelen en te 
knutselen. 
 
 

Om je aan te melden kun je een mail sturen naar communicatie@go-kinderopvang.nl. 
 
Van 9.00 uur tot 11.00 uur 

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar 

Peuterspeelzaal de Aquamarijn 

Meerveldplein 4-6 

1359 HM Almere Haven 

 

 Woensdag 18 april 

Spannende speurtocht 
Ga vandaag met ons mee op stap! Beantwoord alle vragen 
goed en voer spannende opdrachten uit en misschien vind 
jij dan samen met de andere kinderen een heel speciale 
schat! 
 
Om je aan te melden kun je een mail sturen naar 
communicatie@go-kinderopvang.nl. 
 

Van 15.30 uur tot 16.30 uur 

Voor kinderen van 4 tot 6 jaar 
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Het Penseel 

Hildo Kropstraat 10 

1328 BC Almere Tussen de Vaarten 

 

 Woensdag 18 april Open dag van de 

Voorschool 

Maak je eigen voelboekje 
Het thema van vandaag is knuffels. Zacht, hobbelig, 
kriebelig, hoe komt jouw voelboekje eruit te zien? En 
vooral te voelen natuurlijk! 
 
Om je aan te melden kun je een mail sturen naar 
communicatie@go-kinderopvang.nl. 
 

Van 9.00 uur tot 11.00 uur 

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar 

Peuterspeelzaal het Hof 

Buitenhof 93 

1354 GR Almere Haven 

 

 Donderdag 19 april 

Fleurige bloempotjes schilderen 
De lente is weer begonnen en het is tijd om zaadjes te 
zaaien. Krokusbolletje, kom eens uit je holletje. Met je 
bloempjes paars en geel op een dunne steel..  
 
Om je aan te melden kun je een mail sturen naar 
communicatie@go-kinderopvang.nl. 
 
Van 10.30 uur tot 11.30 uur 

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar 

Het Vlaggenschip 

David Livingstonestraat 121 

1363 LC Almere 

 

Donderdag 19 april Open dag van de 

Voorschool 

Fleurige plantenbakjes verven 
De lente is weer begonnen en het is tijd om zaadjes te 
zaaien. Kom jij je eigen plantenbakje versieren dat je 
straks kunt gebruiken om vrolijke bolletjes in te planten!  
 
Om je aan te melden kun je een mail sturen naar 
communicatie@go-kinderopvang.nl. 
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Van 10.00 uur tot 11.00 uur 

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar 

Peuterspeelzaal de Koppoter 

Hildo Kropstraat 10 

1328 BC Almere Tussen de Vaarten 

 

 Vrijdag 20 april 

Kom ook Zumba dansen! 
Lijkt het jou leuk om een keertje mee te doen met een 
Zumba les? Kom dan gezellig mee dansen! Zumba is een 
soort dansfitness en zorgt voor swingende 
dansbewegingen. Het is goed voor je conditie. Doe je ook 
mee? 
 

Om je aan te melden kun je een mail sturen naar 

communicatie@go-kinderopvang.nl. 

Van 15.00 uur tot 16.00 uur 

Voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar 

Het Vlaggenschip 

David Livingstonestraat 121 

1363 LC Almere 

 

 Vrijdag 20 april Open dag van de 

Voorschool 

Vrolijke kippen en kuikens 
Knip, teken, knutsel en plak je eigen vrolijke kippen en 
kuikens. Als je klaar bent kun je er zelfs een spel mee 
spelen! Kom jij vandaag bij ons langs?  
 

Om je aan te melden kun je een mail sturen naar 

communicatie@go-kinderopvang.nl. 

Van 10.00 uur tot 11.00 uur 

Voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar 

PSZ de Verwondering 

Johan Jongkindstraat 26 

1318 LW Almere Tussen de Vaarten 
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