
                                                                                            

 

 

Titel: “Huisje, Broodje, Beestje”  
Zomerweek voor kinderen op de Stadsboerderij Osdorp  
 
Vindt u het belangrijk dat uw kind deze zomer de digitale wereld even op pauze zet?  Deze zomer 
organiseert de Stadsboerderij een speciale zomerweek voor kinderen. Ze leren in 5 dagen alles van 
de boerderij kennen. Van 27 t/m 31 juli bestaat elke dag uit leuke, leerzame en lekkere activiteiten 
onder begeleiding van professionals. ´s Ochtends ontdekken de kinderen de ‘eetbare moestuin’ en 
worden ze stap voor stap een professionele pizzabakker. ´s Middags leren ze huisjes bouwen voor 
zichzelf en voor dieren in de natuur. Na een week zijn ze vrienden met alle dieren op de boerderij. 
De laatste dag is er een spetterende pizzaproeverij waar u als ouder te gast bent! 
 
Het doel van de zomerweek is niet alleen om contact met de natuur in de stad te hebben en te 
leren hoe alles op de boerderij met elkaar samenhangt, maar ook om te bouwen aan 
zelfvertrouwen en bewustzijn van zichzelf, de ander en de omgeving. Tijdens de activiteiten is er 
aandacht voor psychologische zaken die in het gedrag van de kinderen zichtbaar kunnen worden 
zoals faalangst, perfectionisme, sociale onveiligheid, overprikkeling. Hoe daar mee om te gaan 
wordt op een individuele en/of gezamenlijke manier bepraat. 

Voor gemotiveerde kinderen van 9 t/m 13 jaar  

Datum 27 t/m 31 juli 2020 

Tijden vijf dagen van 10.00 – 17.00 uur 
 
Kosten voor de hele week: 25,00 euro per kind voor ouders met een minimum inkomen. Tarieven 
boven minimum inkomen zijn 50,00 en 100,00 afhankelijk van uw situatie. Er kunnen max. 15 
kinderen deelnemen daarom vinden wij de motivatie van kinderen zèlf belangrijk.  
 
Wilt u uw kind aanmelden? Vul dan uw gegevens in op het aanmeldformulier of schrijf een email 
naar info@stadsboerderijosdorp.nl onder vermelding van zomerweek, uw naam, de naam en leeftijd 
van het kind en uw mobiele telefoonnummer. Wij nodigen u en uw kind dan uit voor een kort 
kennismakingsgesprek op de Stadsboerderij Osdorp. Dit is verplicht omdat we zeker willen zijn van 
een gemotiveerd kind en een akkoord van u over wederzijdse afspraken.  
De inschrijving wordt definitief na betaling op: IBAN NL 93 RABO 0325211930 ten name van 
Stadsboerderij Osdorp. Vermeld daarbij: ‘zomerweek 2020’ en de voor- en achternaam van het kind. 

Annuleren  
Mocht u de week toch willen annuleren dan kan dat tot 1 maand  voor aanvang van de zomerweek. 
Annuleert u na die tijd dan brengen wij u het gehele bedrag in rekening. 

  



                                                                                             

 

 

 

Inbegrepen: 

 5 dagen zomerkamp van 10:00 tot 17:00 (ma t/m vr) 
 Professionele begeleiding 
 Materialen 
 Siroop en fruit tijdens ochtendbreak 
 Fougasse en Pizza proefmoment op dag 2 en 3 
 Thee en fruit tijdens middagbreak 
 Slotmiddag met pizza en kampvuur 
 Diploma  

Niet inbegrepen: 

 Lunch, dus graag zelf een lunchpakketje meebrengen 

Programma (elke dag van 10:00 tot 17: 00) 

Maandag 27 juli 
Ochtend: Leer de boerderij kennen 
  Houthakken voor lemen pizzaoven 
Middag:  Leren bouwen met leem (sokkel pizza oven) 
  Dieren verzorgen* 
 
Dinsdag 28 juli 
Ochtend: Leren gevuld brood Fougasse maken 
Middag:  Vogelnest kastje maken 
  Dieren verzorgen* 
 
Woensdag 29 juli 
Ochtend: Techniek pizzabakken 

Gezonde pizzabodems rollen en proeven 
Middag:  Insectenhotel maken 
  Dieren verzorgen* 
 
Donderdag 30 juli 
Ochtend: Kruidenolie maken met kruiden uit tuin 
  Gezonde tomatensaus voor pizza maken 
Middag:  Eco-huisje bouwen 

Dieren verzorgen* 
 

Vrijdag 31 juli 
Ochtend: Eco-huisje afmaken 

Dieren verzorgen* 
Middag: Lemen pizzaoven aansteken 

Pizza’s bakken met ouders 
 
*Dieren verzorgen is iedere dag iets anders zoals: geiten borstelen, kippeneieren zoeken, 
dierenhokken schoonmaken, dieren voeren, dieren laten grazen, etc. 
 



                                                                                             

 

 

 

Organisatie 
De zomerweek wordt georganiseerd door de vaste samenwerkingspartners van de Stadsboerderij 
Osdorp: Smaak Te Pakken (ochtendprogramma), Peter Plank (middagprogramma) en Little Look Inside 
(middagprogramma). De begeleiders, Esther Boukema, Peter den Hond  en Janneke Smeulders zijn 
allemaal professioneel geschoold. 
 
De Stadsboerderij Osdorp 
De Stadsboerderij Osdorp is kleinschalig maar zeer divers van opzet. Wat voor weer het ook is, er zijn 
voldoende plekken die ons kunnen beschermen tegen hitte, regen en wind als het ons teveel wordt. De 
deelnemende kinderen leren alle bijzondere plekken van de Stadsboerderij Osdorp kennen; leslokaal, 
werkruimte in de stal,  kippenhok, moestuin, kruidentuin, waterpomp, bijenkasten, composthoop en 
leemoven. 
 
Corona richtlijnen 
We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Onze boerderij heeft genoeg ruimte op het terrein en in 
het leslokaal om zoveel mogelijk 1.5-meter afstand te houden tussen de volwassenen en de kinderen. 
 

 Heeft iemand in het gezin gezondheidsklachten, blijf dan thuis. De gezondheid van de kinderen 
en begeleiders staat voorop. Mochten onze begeleiders zien dat er toch een kind met 
gezondheidsklachten is, dan mogen zij het kind de toegang tot de boerderij weigeren en de 
zomerweek vroegtijdig afbreken.  

 Conform de richtlijnen van de overheid is de sanitaire voorziening vanaf 1 juli open. Begeleiders 
zullen van een andere toilet gebruik maken dan de kinderen. 

 De afsluiting van de zomerweek zal buiten plaatsvinden. We houden daarbij 1,5 m afstand aan.  
Er is bij de afsluiting alleen toegang voor 1 ouder per kind. Broertjes en zusjes zijn niet 
toegestaan.  

 Onze begeleiders geven geen hand. 
 Op iedere locatie staat desinfecterende gel/spray, zodat begeleiders en kinderen hun handen 

kunnen ontsmetten. 
 De Stadsboerderij zal tijdens de zomerweek niet toegankelijk zijn voor andere kinderen. 

 
Vragen en antwoorden 
 
Hoe gaat het met brengen en halen?  
U bent zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van het kind.  
Tussen 9:45 en 10:00 wachten wij de kinderen op bij de ingang van de Stadsboerderij Osdorp, te 
herkennen aan het naambord boven de ingang van de boerderij (Botteskerksingel 30b). Het is niet 
mogelijk de kinderen op een eerder tijdstip te brengen. 
Tussen 17:00 en 17:15 haalt u de kinderen weer op. Na 17:15 zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de 
kinderen. In verband met Corona vragen we u op 1,5 van elkaar te blijven bij het brengen en halen.  
 
Kan mijn kind van 8 ook meedoen? 
Vanwege het werken met scherp gereedschap en het feit dat kinderen ook zelfstandig aan de gang gaan, 
hanteren we deze leeftijdsgrens. Daar maken we geen uitzondering op. Kijk op de website of er een 
andere geschikte activiteit is.  
 
Kan mijn kind ook minder dagen meedoen? 
Deze kook- en bouwweek is voor kinderen die een hele week op de boerderij een leerzame vakantie 
willen meemaken. Ook hechten wij aan het opbouwen van een stabiele groep kinderen die elkaar, door 
de tijdsduur, goed leert kennen. Daarom kiezen we voor de tijdsduur van vijf dagen. Mocht een kind door 
omstandigheden de vijf dagen niet kunnen afmaken dan geven wij geen geld terug. 



                                                                                             

 

 

 

  
Mogen meerdere kinderen uit een gezin meedoen? 
Omdat de groep vrij klein is proberen we het aantal broertjes en zussen te beperken. Graag in overleg 
dus. Er geldt geen korting.   
 
Hoeveel begeleiders zijn er bij de kinderen in de ochtend en middag? 
Er zijn steeds twee begeleiders bij de kinderen. Ze zijn dus niet alleen met de kinderen.  
 
Is er een wachtrij? 
Als er teveel aanmeldingen zijn kunnen wij 10 kinderen op de wachtlijst plaatsen. U hoort dan een maand 
van te voren of er nog plek is. Wij laten u weten op welke plek het kind dan staat. 
 
Moet er parkeergeld betaald worden bij de Stadsboerderij Osdorp? 
Rondom de Stadsboerderij Osdorp kunt u gratis parkeren.   
 
Mag mijn kind een mobiele telefoon meenemen? 
Omdat het een telefoon vrije week is leggen we de mobiele telefoons aan het begin apart.  
Na de lunch is er een mobiele telefoon moment. 
 
Wat voor kleren moet mijn kind dragen? 
Stem de kleren af op het weer. Het beste zijn kleren en schoenen die een beetje vies mogen worden. 
Voor het koken zijn schorten aanwezig. 
 
Hoe garanderen jullie veiligheid? 
Veiligheid wordt gecreëerd door het maximaal bespreken van gevaren met de kinderen, de goede 
werksfeer en de ruimte die elk kind krijgt. We laten kinderen niet alleen met materiaal waarmee ze zich 
kunnen bezeren. Tegelijkertijd zijn kleine ongelukjes nooit voor 100% te voorkomen. Het kind is 
uiteindelijk verantwoordelijk voor het eigen gedrag. 
 
Mijn kind spreekt slecht Nederlands, is dat erg? 
In overleg. De ervaring van het programma staat bovenaan, de taal is ondergeschikt. De begeleiders 
spreken ook engels. Echter de mening van het kind is doorslaggevend.  
 
Mijn kind heeft angsten (voor dieren, vieze handen) / een voedselallergie, kunnen jullie daar rekening 
mee houden? 
In ons kennismakingsgesprek kunt u specifieke zaken rondom uw kind aangeven. Wij zullen het kind nooit 
dwingen tegen de zin iets te doen of te eten. Waar mogelijk houden we rekening met wensen van de 
kinderen. 
 
Hoeveel familie mag mee naar het Pizza bakmoment van de laatste middag? 
Vanwege Corona kan er slechts 1 gast pizza komen maken en proeven. Wij geven u later nog aan hoe laat 
dat zal zijn. 
 
Organiseren jullie ook events voor kinderen die maar 1 dag duren? 
De Stadsboerderij Osdorp staat open voor uw wensen. Laat het ons via de mail weten. 
Er zijn programma’s voor basisscholen onder schooltijd. Twijfel niet uw vraag te stellen op 
info@stadsboerderijosdorp.nl. 
Voor alle workshops uit de vaste programmering kunt u kijken op de site van de Stadsboerderij Osdorp.  


