
Zomeractiviteiten op vijf Amsterdamse schooltuinen!  

 

voor kinderen van 6 t/m 12 jaar | 2 juni t/m 29 juli 2021 
 

Aan de slag 
in de natuur! 

Doe mee met de MidzomerMokum natuurweken op de 
Amsterdamse Schooltuinen en geef je op! Er zijn 6 zes extra 
woensdagmiddagactiviteiten voorafgaande aan de 
zomervakantie en verschillende middagen tijdens de zomer. 
  
Lekker buiten zijn en aan avontuurlijke activiteiten mee doen op 
de schooltuin.  Kom onderzoeken, spelen, verzamelen, proeven 
en relaxen op de schooltuin en maak kennis met de dieren en 
planten die er leven en groeien.  In samenwerking met Ecokids en 
Natuurwijs. 
 
  
PROGRAMMA 
 Voor de zomervakantie - Op vijf schooltuinen zes 

woensdagmiddagen voorafgaande aan de zomervakantie van 
14.30 – 16.00 uur. Je schrijft je dan in voor alle 6 de 
woensdagen: 2, 9, 16, 23, 30 juni en 7 juli 
 

 In de zomervakantie - Op vijf schooltuinen in de eerste drie 
weken van de zomervakantie op dinsdag, woensdag en 
donderdag middag van 12.30 – 15.30 uur. Je kunt één of 
meerdere keren komen.  
1e Week: 13, 14 & 15 juli 
2e Week: 20, 21 & 22 juli  
3e Week: 27, 28 & 29 juli   

 

OPGEVEN 
Er kunnen per middag maximaal 25 kinderen 
deelnemen per locatie. Deelname is gratis, 
aanmelden verplicht. 
 
Mail naar Siebrecht  Vroom 
zomeractiviteiten.schooltuinen@gmail.com 
Of kijk binnenkort op de website 
www.midzomermokum.nl 
  
Vermeld: 
Naam van de schooltuin, datum van de activiteit, 
voor- en achternaam deelnemer, leeftijd, telefoon 

ouder/verzorger  
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http://www.midzomermokum.nl/
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SPECIAALPROJECT  

Damsko Idelao 
1e week op Schaap Schooltuin: 13, 14 & 15 juli 10.00 – 16.00 uur 
 
Hoe ziet jouw ideale stad er uit?  De Schaap Schooltuin werkt 
samen met de Muziekstraat en de Theaterstraat aan een 
muziektheater project waarin natuur een belangrijke rol speelt.  
 
Het is de bedoeling dat je alle 3 de dagen mee doet van 10.00 – 
16.00 uur. Je werkt aan een presentatie op donderdag middag en 
je kan kiezen om mee te doen aan het onderdeel muziek, theater 
of natuur. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 
 
Opgeven via: info@stichtingmuziekstraat.nl 
Kosten 7,50 euro per kind voor 3 dagen inclusief lunch. 
 

LOCATIES 
 Blijdestijn Schooltuin – in West 

Staalmeesterslaan 435 Amsterdam 
 

 Schaap Schooltuin – in Noord 
Heggerankweg 87 Amsterdam 
i.s.m. Wijsneus en De Muziekstraat 
Let op: 1e week speciaal project: ‘Damsko 
Idelao’  (meer info zie links) 
 

 Wagner Schooltuin – in Zuidoost 
Provincialeweg 53 Amsterdam 
 

 Vink Schooltuin – in Oost 
Nobelweg 31 Amsterdam 
i.s.m. Dynamo 
 

 Nijkamp Schooltuin – in Nieuw West 
Dr. H. Colijnstraat 248 Amsterdam 
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