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PROGRAMMA VOORJAARSVAKANTIE 2023 
 

Wijkcentrum Waterkracht 
Ruys de Beerenbrouckstraat 106, Zutphen 

 
Info & Aanmelden: 

Email: post@wijkcentrumwaterkracht.nl 
Whatsapp of SMS: 0657-938693 

 
Kleur- en puzzelposter 
 
Bij Waterkracht ligt de hele week een leuke kleur- 
en puzzelposter voor je klaar.  Je mag hem 
meenemen, maar ook gezellig om even aan tafel te 
komen kleuren en puzzelen natuurlijk! Ook onze 
boekenverzameling en spellenkast al gezien?  
 

 
Robotschool 
11:00-12:00 uur | 4-7 jaar | Vooraf aanmelden 
 
Met hulp van de robotjes Cubetto en Beebot leren 
de kinderen programmeren. Samen maken we 
verhalen en opdrachten.  

 
Boekenpret 
10:00-11:00 uur | 0-5 jaar  
 
Elke week komt Monique van de bibliotheek bij 
Waterkracht. Ook tijdens de vakantie! Voorlezen 
en samen liedjes zingen met je kindje. Op een 
speelse manier verkennen de kinderen zo de 
wereld van boeken en verhalen.  
 

 
Kleur- en puzzelposter 
 
Bij Waterkracht ligt de hele week een leuke kleur- 
en puzzelposter voor je klaar.  Je mag hem 
meenemen, maar ook gezellig om even aan tafel te 
komen kleuren en puzzelen natuurlijk! Ook onze 
boekenverzameling en spellenkast al gezien?  
 
 

    VRIJDAG 3 MAART 

 
Zootroop maken OF: een real life GIF! 
14:00-16:00 uur | Vanaf 8 jaar 
 
Superleuk, die GIFjes. Weet je dat je dat ook met 
papier en karton kunt maken? Zo werden eigenlijk 
de allereerste filmpjes gemaakt! Onder leiding van 
Elise Schouman ga je je eigen GIF animatie maken. 
Thuis kan je er nog me verder met andere plaatjes!  
 

 
Fantasie instrument maken 
14:00-15:30 uur | Vanaf 7 jaar | Vooraf aanmelden 
 
Zelf geluid opnemen in Scratch en een instrument 
maken met klei en de Makey Makey. Een leuke 
activiteit met een snufje techniek, een snufje 
programmeren, een heel veel (muzikale) 
creativiteit. 
 

 
De draak in de put [door Ron Vernout] 
14:00-14:30 uur | vanaf 4 jaar 
 
In een diepe put woont een boze draak. Iedereen 
is bang voor hem. Behalve Jacob. Hij gaat gewoon 
naar de draak toe en praat vriendelijk tegen hem. 
De draak vindt dit zo fijn, dat hij Jacob een heel 
bijzonder cadeau geeft... Voor iedereen vanaf 
ongeveer 4 jaar. Speelduur 30/35 minuten.  
 

 
Kleur- en puzzelposter 
 
Bij Waterkracht ligt de hele week een leuke kleur- 
en puzzelposter voor je klaar.  Je mag hem 
meenemen, maar ook gezellig om even aan tafel te 
komen kleuren en puzzelen natuurlijk! Ook onze 
boekenverzameling en spellenkast al gezien?  
 

 
3 Ballen spel 
15:30-17:00 uur | 10-15 jaar  
 
Samen met de buurtsportcoach Erik van Zutphen 
Actief organiseert Waterkracht elke 2 weken een 
leuke sport en spelactiviteit voor jongeren van 10-
15 jaar. Verzamelen bij Waterkracht. Van daaruit 
lopen we samen naar de gymzaal. Deze vrijdag: 3 
ballen spel! 17:00u zijn we weer terug. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


