
inschrijven
Wil je aan de activiteiten van SunFun! meedoen?  

Schrijf je dan vanaf maandag 16 juli in bij kindercentrum 

Kastanjetuin. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.  

Houd er rekening mee dat er beperkt plaats is.

 kindercentrum Kastanjetuin 
Tweede Oosterparkstraat 227

020 46 28 456
Felice Suer 06 26 63 52 66

Margriet Batstra 06 45 13 47 77

Tijdens de zomervakantie organiseert 
Talenten tent zomeractiviteiten voor 
alle kinderen uit Amsterdam-Oost. 

Dit noemen we SunFun! In deze flyer 
staat het programma en informatie 

die belangrijk is.

eten & drinken

Van al dat spelen krijg je honger en 

dorst! Zorg voor voldoende lekkere 

boterhammen, fruit en drinken. 

24 juli t/m
2 augustus



24+25
& 26
juli

1
 aug

 woensdag 

2
 aug

 donderdag 

31
 juli

 dinsdag   

 di/wo/do sunfun got talent!
De eerste week van de zomervakantie zijn er in het Park Frankendael veel 
leuke workshops: SunFun Got Talent! Bij héél slecht weer zijn de activi
teiten in kindercentrum Kastanjetuin. Doe mee met deze spannende, 
gekke en gezellige workshops: Wat denk je van Hutten bouwen /  
Schilderen / Muziek / Dansen / Sport & Spel?! 

4 t/m 12 jaar /  gratis 
10.30 - 15.30 uur /  Scouting Frankendael 
Kamerlingh Onneslaan 5-G /  verzamelen Scouting Frankendael 

kunst & techniek / workshops mk 24 
Vandaag gaan we samen naar MK 24 waar we mooie kunstwerkjes gaan 
maken met diverse technieken zoals etsen, grafiek en schilderen. Het 
thema is 'Dieren en de stad'. 

4 t/m 12 jaar /  kosten €2,50   met stadspas gratis 
10.30 - 15.30 uur /  verzamelen kindercentrum Kastanjetuin 
 ophalen bij MK24 / Mauritskade 24 

film 'de wilde stad'
Samen kijken naar de film ‘De Wilde Stad’ in Studio K. Kom ook en maak 
kennis met het dierenrijk van Amsterdam. Vandaag zie je de film en mor
gen beleef je het echt tijdens de rondvaart door de grachten.

13.30 - 15.30 uur /  verzamelen kindercentrum Kastanjetuin 

rondvaart 'de wilde stad'
Maak tijdens de rondvaart kennis met aardig wat eigenzinnige Amsterdam
mers; reigers, rivierkreeften en ratten. Het lef van de eendenkuikentjes,
het aanpassingsvermogen van de halsbandparkiet, de voorzichtigheid van
de rat en de moed van de meerkoet.

13.15 - 16.30 uur /   verzamelen kindercentrum Kastanjetuin 

6 t/m 12 jaar /  kosten €7,50 Film + Rondvaart 'De wilde stad'   
 met stadspas gratis

programma

 Let op!  De kinderen die kiezen voor de activiteit Film 'De wilde stad' 
gaan ook mee op de rondvaart op donderdag 2 augustus.

SunFun! is een uitgave van Dynamo

info@dynamo-amsterdam.nl

www.dynamo-amsterdam.nl

 
Trek kleren aan die 

lekker VIES  
mogen worden!

tip


