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OP ONTDEKKING IN HET 
FRANS HALS MUSEUM

Iedere schoolvakantie zijn er extra leuke activiteiten voor 
kinderen in het Frans Hals Museum. Doe bijvoorbeeld mee met 

de kindertour of de schilderworkshop. Maar ook buiten de 
vakanties is er genoeg te zien en te doen. Ontdek het museum 

met de speurtocht, teken een kleurrijk portret in Studio F en 
kom gluren in het poppenhuis.

@franshalsmuseum

Gratis toegang tot en met 18 jaar.* 
Bekijk alle activiteiten op franshalsmuseum.nl/agenda
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*Voor de schilderworkshop en de kindertour geldt een toeslag.
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FEBRUARI

TIP Slimmer dan je juf of meester? Wil jij antwoord van 
wetenschappers en experts op spannende vragen? Kom dan naar de 
colleges van de MuseumJeugdUniversiteit; speciaal voor kinderen 
van 8 t/m 12 jaar. Je kunt het zo gek niet bedenken, of er is een 
college over. 
Schrijf je nu in op www.museumjeugduniversiteit.nl/

TIP RTL Telekidsmusicaschool & Nederlandse Musicalschool. Doe 
mee met de proeflessen in februari! Musicalles voor iedereen, altijd 
in de buurt! 
www.telekidsmusicalschool.nl

TIP Koepelkathedraal Haarlem: Winter in de Crypte. Verken de 
ondergrondse crypte en beleef een winters avontuur! 
Tot en met 6 maart.
 www.koepelkathedraal.nl/wat-is-er-te-zien/kerst-in-de-crypte

TIP Bibliotheek Zuid-Kennemerland: wordt nu gratis lid van de bieb! 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/
klantenservice/lidmaatschap.html

18 VR Stadsschouwburg: Introdans (6+)
Met Confetti presenteert Introdans een kleurrijke palet aan dans: van 
urban tot klassiek. Aanvang 19.00 uur. Meer info: 
www.theater-haarlem.nl/programma/17893/Confetti/Introdans_6_

19 ZA Beurs van Berlage: Walking on Circus (4+)
Kom in de voorjaarsvakantie genieten van betoverend en spectaculair 
circus!  19 t/m 27 februari. Meer info:
www.boostproducties.nl

20 ZO De Meerse: De klokkenluider van de Notre Dame (6+)
Een magische combinatie van dans en meesterlijk poppenspel naar 
het beroemde verhaal. Aanvang 14.00 uur. 
www.demeerse.nl/agenda/ila-van-der-pouw-4/

TIP Kom genieten van levensechte dino's in de Kromhouthal in 
Amsterdam! Tot en met 27 februari. www.worldofdinos.nl

23 WO Stadsschouwburg Velsen: Woezel & Pip SING-A-LONG (2+)
Zing mee met de populaire hondjes in een grandioos vrolijk 
meezingspektakel! Aanvang 14.00 uur. 
www.stadsschouwburgvelsen.nl/programma/
woezel-en-pip-sing-a-long

23 WO Nationaal Park Zuid-Kennemerland: Dierenmanieren (6+)
Leer tijdens deze leuke excursie in de voorjaarsvakantie alles over de 
dieren die in de duinen leven. 
www.np-zuidkennemerland.nl

24 DO Stadsschouwburg: Zinderella (10+)
Een energieke voorstelling voor pubers en iedereen die ooit puber is 
geweest. 24 t/m 26 februari. Meer info: 
 www.theater-haarlem.nl/programma/17901/Zinderella/
NITE_Maas_theater_en_dans

TIP Artis: Kom warm de winter door! Ontdek alle tropische dieren in 
hun warme in hun warme binnenverblijven! T/m 6 maart.  
www.artis.nl/nl/te-doen-artis/dagagenda-activiteiten/
warm-de-winter-door-artis/

27 ZO De Meerse: Boer Boris is de baas (4+)
Een voorstelling voor iedereen vanaf die zichzelf en de wereld om zich 
heen ontdekt, over identiteit, en oorzaak en gevolg. 
www.demeerse.nl/agenda/klein-amsterdam-producties/

27 ZO De Schuur: Kanon nen vuur (8+)
Een muzikaal slag werk spek takel vol met gardes, potten & pannen! 
Aanvang 15.00 uur.
Meer info: www.schuur.nl/theater/kanonnenvuur

MAART

2 WO De Schuur: Blinde Vlek (10+)
Een beeldende en muzikale voorstelling die de voortrazende 
technische evolutie inzichtelijk probeert te maken. Meer info: 
www.schuur.nl

TIP Informatieboerderij Zorgvrij Spaarnwoude: Boerderijfratsen, het 
leukste uitje en schoolreisje voor groep 1 en 2! Meer info: 
www.spaarnwoudepark.nl/zorgvrij

5 ZA Het Nederlands Marionettentheater: Heidi (4+)
Een leuke voorstelling naar beroemde boek van Johanna Spiri uit 
1880. Aanvang 15.00 uur.
www.nederlandsmarionettentheater.nl/heidi.htm

6 ZO Stadsschouwburg: De Tovenaar van Oz (6+)
Beleef een magisch avontuur aan de andere kant van de regenboog 
tijdens deze leuke familiemusical! Aanvang 15.00 uur. 
www.theater-haarlem.nl/programma/17921/De_Tovenaar_van_
Oz_6_/Theater_Terra
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Al vanaf €3,50 
per kind

Gratis parkeren!

Adem diep in, snuif die boerenlucht op en kijk 
hoe de varkens een modderbad nemen. 
Op een halfuurtje van Amsterdam vind je een 
heel andere wereld. Hier ontdekken kinderen 
met de speurtocht Boerderijfratsen het leven 
op een echte boerderij. Een onvergetelijke 
ervaring, vooral als je stadse fratsen gewend 
bent. Onze dieren kunnen niet wachten om 
jullie te ontmoeten. Dus mèèèhèèè! 
(Dat is welkom in het geits)

het leukste
schoolreisje voor

groep 1 en 2!

Boerderijfratsen,

Voor reserveren bel:
023-520 28 28
of mail naar:
zorgvrij@spaarnwoude.nl

informatieboerderijzorgvrij.nl

Corona
proof!



Kijk op www.dewaterkanten.nl

Leren zwemmen als een 
zeemeermin, discozwemmen, 
of een spetterend kinder-
feestje vieren?

Dat kan in Zwembad De Waterkanten in Lisse 
(slechts 20 minuten rijden vanaf Haarlem), 
waar zwemmen een feestje is.
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MAART

APRIL

TIP Studio’s Aalsmeer: One, de Musical. Een adembenemende 
familievoorstelling. Kijk voor informatie op: 
www.onedemusical.nl

12 ZA Stadsschouwburg Velsen: Winter Gruffalo (3+)
Meneer Monster maakt theater dat bulkt van de energie! Zoals 
natuurlijk ook weer deze voorstelling! Aanvang 9:30 & 11:15 uur. 
www.stadsschouwburgvelsen.nl/programma/de-winter-gruffalo

13 ZO Nationaal Park Zuid-Kennemerland: Beklim de watertoren! 
Klim mee met de gids van het PWN en geniet van een 360° uitzicht 
op het park! Meer info & reserveren via: 
www.np-zuidkennemerland.nl/25858/doen/
activiteitenkalender/13032022-beklim-de-watertoren-1330-uur

13 ZO De Schuur: De Baron von Münchhausen  (7+)
Hiphop-theater collectief DIEHELEDING en Theater Sonnevanck 
brengen samen dit waargebeurde verhaal! Aanvang 15.00 uur.
www.schuur.nl/theater/de-baron-van-munchhausen

15 DI Alles over Dinosaurussen! Wil jij alles weten over dinosaurussen? 
Kom dan naar de nieuwe tentoonstelling Dino’s in het Pieter 
Vermeulen Museum. Het museum is omgetoverd tot een echte Dino 
wereld. De nieuwe expositie is geschikt voor alle leeftijden en er valt 
voor jong en oud van alles te doen en te beleven. Ga voor tickets naar 
www.pietervermeulenmuseum.nl

TIP Ga op ontdekking in het Frans Hals Museum tijdens de 
schoolvakanties én daarbuiten! Bekijk alle activiteiten op 
www.franshalsmuseum.nl/agenda Gratis toegang t/m 18 jaar. 

20 ZO Lente! 
20 ZO De Schuur: De Grote Waarom Show (4+)

Vraag jij je ook voortdurend van alles af? Dan is deze voorstelling echt 
wat voor jou! Aanvang 15.00 uur. 
www.schuur.nl/theater/de-grote-waarom-show#tickets

25 VR Belle en het Beest (8+)
Belle is de lieveling van haar vader en van de jongens uit het dorp. 
Het maakt haar twee zussen gek van jaloezie. In het dorp komt 
een vreemdeling wonen en de wildste verhalen gaan rond. Een 
eigentijdse familievoorstelling met het Balletorkest, een danser, 
acteurs en hoogtepunten uit de klassieke muziek in Pilharmonie 
Haarlem op 25 & 27 maart.Tickets & info:
www.theater-haarlem.nl/programma/17941
www.theater-haarlem.nl/programma/17941

26 ZA De Meerse: Heb je mijn zusje gezien? (2+)
Een leuke voorstelling gebaseerd op het gelijknamige prentenboek 
van Joke van Leeuwen. Aanvang 14.00 uur. 
www.demeerse.nl/agenda/hoge-fronten

27 ZO Nationaal Park Zuid-Kennemerland: Duin Survival Dag (4+)
Weet jij hoe je moet overleven in de duinen? Kom het vandaag 
ontdekken! Vanaf 11.00 uur. Meer info: 
www.np-zuidkennemerland.nl

TIP Oneindig veel waterplezier in Zwembad De Waterkanten! Met de 
60-meter lange waterglijbaan, de stroomversnelling, de duikplank en 
borrelbank en whirlpool hoef je je niet te vervelen. Speciaal voor de 
kleintjes is er een peuterbad. Maar ook kun je leren zwemmen als een 
zeemeermin, een spetterend kinderfeestje vieren of dansen in het 
water tijdens het discozwemmen. www.dewaterkanten.nl

TIP Joods Historisch Museum: Eden en de Gulden Regel. Een VR-
ervaring voor jong en oud, voor iedereen die eens door een Virtual 
Reality bril naar de wereld wil kijken. Tot en met 26 juni. Kijk voor 
meer info op: www.jck.nl/nl/tentoonstelling/eden-en-de-gulden-regel

3 ZO Stadsschouwburg Velsen: Buurman & Buurman (4+)
De twee klunzige buurmannen gaan kamperen! Vandaag slaan ze hun tenten 
op in Velsen. Aanvang 13.30 & 15.30 uur. 
www.stadsschouwburgvelsen.nl

3 ZO Philharmonie: Nederlands Kamerorkest (6+)
Beethoven wordt 252, en dus is het feest!  Het Nederlands Kamerorkest 
brengt zijn mooiste muziek. Aanvang 14.30 uur.
www.theater-haarlem.nl
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In de bieb vind je veel leuke leesboeken maar ook infor ma tie-
boeken voor op school.  Online kun je gebruikmaken van o.a. 
de LuisterBieb en Junior Einstein. Superhandig én leuk!  

Kinderen tot 18 jaar kunnen zich nu gratis aanmelden met 
kortingscode WJGD21-22. Of scan direct de QR-code.

www.bibliotheekzuidkennemerland.nl


