
                         Activiteiten kalender 

      2022 
 

 

Lieve ouders, 
 

Zoals jullie waarschijnlijk weten, werken we in het Pirateneiland met verschillende thema’s. 
Met de nodige trots stellen we jullie onze nieuwe activiteiten kalender voor! 

In deze thema’s zal Anna (onze mascottepop) steeds een grote rol vervullen. Zij zal in elk thema veel leuke dingen 

beleven en de kindjes hierbij op een enthousiaste manier proberen te betrekken. De meeste kindjes zijn dan ook een 

grote fan van haar. 

De meeste thema’s zullen twee weken duren. Hier en daar is er maar plaats voor één weekje in onze drukke agenda, 

we kozen dit jaar om als jaarthema "Anna ontdekt de natuur” tijdens die weken te laten terugkomen. Elk thema is 

voor ons even belangrijk en doordacht uitgewerkt. De activiteiten worden per dag opgelijst in een weekrooster.  

Dit kunnen jullie steeds raadplegen op de kast in de inkomhal. 

Wij hopen samen met Anna en uw kindje(s) een leuk, speels en leerrijk jaar te beleven. 

Duik mee in Anna haar nieuwe avonturen.  

 

Tot gauw! 

Groetjes, 

Het Piratenteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activiteiten kalender 2022 

januari Week 1 3 tem 7 januari ( 4d) 

(kerstvakantie) 

Anna ontdekt de natuur ( winterwandeling) 

 Week 2 10 tem 14 januari Anna leest graag sprookjes 

 Week 3  17 tem 21 januari Anna leest graag sprookjes  

 Week 4  24 tem 28 januari Anna maakt ruzie 

februari Week 1  31 januari tem 4 februari Anna maakt ruzie 

 Week 2 7 tot 11 februari  Anna viert carnaval  ( gezond ontbijt) 

 Week 3  14 tot 18 februari Anna viert carnaval 

 Week 4 21 tot 25 februari Anna gaat naar het bos 

maart week 1  28 februari tot 4 maart 

(krokusvakantie) 

Anna gaat naar het bos 

 Week 2 7 tot 11 maart Anna ontdekt de natuur ( bednet) 

 Week 3 14 tot 18 maart  Anna en de lente 

 Week 4  21 tot 25 maart Anna en de lente ( lentewandeling) 

 Week 5 28 maart tot 1 april Anna en de paashaas 

april Week 1 4 april tot 8 april 

(paasvakantie) 

Anna en de paashaas ( paaseitjes zoektocht) 

 Week 2 11 april tot 15 april 

(paasvakantie) 

Collectief verlof 

 Week 3 18 april tot 22 april ( 4d) Anna in de bibliotheek 

 Week 4  25 tot 29 april Anna in de bibliotheek 

mei Week 1 2 tot 6 mei Feest voor mama 

 Week 2  9 tot 13 mei Feest voor mama ( evacuatieoefening) 

 Week 3  16 tot 20 mei Feest voor oma en opa  

 Week 4 23 tot 27 mei ( 3d) Feest voor oma en opa ( grootouderfeest) 

 Week 5 30 mei tot 3 juni Feest voor papa 

juni Week 1 6 tot 10 juni ( 4d) Feest voor papa 

 Week 2  13 tot 17 juni Anna doet haar kleertjes aan 

 Week 3  20 tot 24 juni Anna doet haar kleertjes aan 

 Week 4  27 juni tot 1 juli Anna en de zomer 

juli Week 1  4 tot 8 juli  Anna en de zomer 

 Week 2  11 tot 15 juli Collectief verlof 

 Week 3  18 tot 22 juli Collectief verlof 

 Week 4 25 tot 29 juli Anna ontdekt de natuur    

augustus Week 1  1 tot 5 augustus  Anna gaat naar de zee 

 Week 2  8 tot 12 augustus Anna gaat naar de zee  

 Week 3  15 tot 19 augustus ( 4d) Anna maakt graag muziek 

 Week 4 22 tot 26 augustus Anna maakt graag muziek ( oudermoment) 

 Week 5 29 augustus tot 2 september Anna gaat naar school 

september Week 1  5 tot 9 september Anna gaat naar school 

 Week 2  12 tot 16 september Anna ontdekt insecten 

 Week 3  19 tot 23 september Anna ontdekt insecten 

 Week 4 26 tot 30 september Anna ontdekt de natuur   ( herfstwandeling) 

oktober Week 1 3 tot 7 oktober Anna en haar huisdieren  ( wereld dierendag) 

 Week 2  10 tot 14 oktober Anna en haar huisdieren 

 Week 3  17 tot 21 oktober Anna & de kapper, de bakker en de dokter. 

 Week 4  24 tot 28 oktober Anna & de kapper, de bakker en de dokter. 

november Week 1 31 oktober tot 4 november  ( 3d) 

(herfstvakantie) 

Anna en de herfst  ( Halloween zoektocht) 



 

UITSTAPPEN EN ACTIVITEITEN:  

• Januari: Winterwandeling ( met de peuters)  

• Februari: Gezond ontbijten ( voor iedereen)  

• Maart: Lentewandeling ( met de peuters) + Bednet ( voor iedereen) 

• April: Paaseierenzoektocht ( voor iedereen)  

• Mei: Evacuatieoefening ( voor iedereen)  

• September: Herfstwandeling: Kabouterpad ( met de peuters) 

• Oktober: Wereld dierendag ( voor iedereen) 

• November: Halloween zoektocht ( met de peuters) 

 

 

GROOT- & OUDERMOMENT: ( meer info later bij uitnodiging) 

• Mei: Grootouderfeest: dinsdag 24 mei 2022  

• Augustus: Oudermoment: Vrijdag 26 augustus 2022  

• December: Kerstdrink: vrijdag 23 december 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 Week 2  7 tot 11 november ( 4d) Anna en de herfst 

 Week 3  14 tot 18 november Anna en haar lichaam 

 Week 4  21 tot 25 november Anna en haar lichaam 

 Week 5 28 november tot 2 december Anna viert feest voor sinterklaas 

december Week 1 5 tot 9 december Anna viert feest voor sinterklaas 

 Week 2 12 tot 16 december Anna ontdekt de natuur  

 Week 3 19 tot 23 december Anna viert kerst en nieuwjaar 

 Week 4  26 tot 30 december 

(kerstvakantie) 

Collectief verlof 

Januari  Week 1 2 tot 6 januari ( 4 d) 

(kerstvakantie) 

Anna viert kerst en nieuwjaar 


