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Met tips voor gratis uitjes en leuke 
activiteiten in Amsterdam! 
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Beste ouders/verzorgers,

Op vrijdag 15 juli 2022 begint de zomervakantie voor onze kinderen. Ze zijn zes weken vrij 
en veel gezinnen blijven hier in de buurt. 
Wat is er allemaal te doen in en om Amsterdam? Hoe zorg je voor een leuke vakantie voor je 
kinderen én voor jezelf? We hopen natuurlijk op een lange, warme zomer, zodat we veel naar 
buiten kunnen. 

Om jullie een eindje op weg te helpen hebben de ouderconsulenten van Swazoom Kinder-
opvang samen dit Zomerboekje 2022 gemaakt.   

In het Zomerboekje staan:
• tips voor gratis zomeruitjes en activiteiten in de buurt
• tips voor leuke kinderboeken die online worden voorgelezen
• leuke activiteiten om samen met je peuter of kleuter te doen

De ouderconsulenten verzinnen samen allemaal leuke dingen die je samen met je peuter of 
kleuter kan doen. Soms vinden oudere broers en zussen het ook leuk om mee te doen. 
Voor veel activiteiten heb je de spullen die je nodig hebt al in huis of kan je ze buiten vinden.

Een paar activiteiten staan in dit boekje. Maar online staan er nog véél meer! 

Je kan ze vinden op: 
https://www.swazoom.nl/kinderopvang/onze-voorscholen-ouder-en-kind-activiteiten
Ze staan ook op onze Facebook, LinkedIn en Twitter accounts. Volg ons op Socale Media en 
deel de activiteiten met al uw vrienden en familie! 

Er zijn ook leuke filmpjes te zien met activiteiten die je met je peuter en kleuter kan doen. Je 
kan ze vinden op:  
https://www.swazoom.nl/kinderopvang/onze-voorscholen-ouder-en-kind-activiteiten/film-
pjes-ouder-en-kind-activiteiten

We hopen dat jullie dit Zomerboekje veel gaan gebruiken. 

De ouderconsulenten en pedagogisch medewerkers van Swazoom Kinderopvang wensen 
jullie allemaal een fijne zomer toe! 

Wat te doen in Amsterdam tijdens de zomervakantie 2022?
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Mis het niet: ook tij-
dens de zomervakantie 
wordt er iedere woens-
dag een activiteit op de 
website van Swazoom 

Kinderopvang 
geplaatst.

 
FOTO TIP

Stuur je leuk-
ste vakantiefoto op naar 

school of naar de  
voorschool van je kind.

De kinderen kunnen dan aan  
de juf of meester laten zien wat 

ze hebben gedaan  
en er samen  
over praten.

NIEUWSFLITS

Vraag van een 
ouder aan de oudercon-

sulent: ‘Hoe overleef ik als 
ouder deze 6 zomerweken?’

Het antwoord van de ouderconsu-
lent is: ‘Gewoon lekker meedoen 

met de kinderen. Beweeg veel 
buiten, eet gezond, slaap ge-

noeg, heb plezier, ontspan. 
Zorg ook goed  

voor jezelf.’   
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Kinderboerderij De Bijlmerweide
Provincialeweg 46A, 1103SB Amsterdam Zuidoost
Behalve de dieren op de kinderboerderij is er ook een speeltuin en er is een kantine voor kof-
fie, thee en frisdrank en een terras om te genieten van het buiten zijn. Er zijn scharreleieren 
en eigen honing te koop. Vanaf 1 juli weer beperkt open. 
Kijk op de website of de facebookpagina.
www.bijlmerweide.nl 

Kinderboerderij ’t Brinkie
Meerkerkdreef 27, 1106 GZ Amsterdam Zuidoost
Ontmoet de koeien, paarden en varkens van  
Amsterdam Zuidoost op kinderboerderij  
‘t Brinkie. Het is een echte ontmoetings- en re-
creatieplek voor jong en oud met zitjes en speel-
objecten. Versnaperingen zijn te koop en er zijn 
kringloopwinkeltjes. 
Check de website voor openingsdagen en 
-tijden. 
www.kinderboerderijbrinkie.nl 

Kinderboerderij de Gliphoeve
Geldershoofd 79, 1103 BG Amsterdam Zuidoost
Naast winkelcentrum Ganzenpoort (Ganzenhoef) ligt Kinderboerderij Gliphoeve. De kinder-
boerderij is elke dag open van 10.00 – 17.00 uur. Kinderen kunnen er spelen en de dieren 
ontmoeten. Ouders kunnen er elkaar ontmoeten.
Kijk voor het laatste nieuws over de activiteiten op de website van Gliphoeve:
www.kinderboerderijgliphoeve.nl 

Gaasperplas-park en Gaasperplas Strand Zuidoever
In het Gaasperplas-park is het fijn spelen, luieren en picknicken.
Er is ook een waterspeelplaats voor kinderen en een waterroute met sluizen die je kan bedie-
nen. Allemaal vlakbij metrohalte Gaasperplas.
Aan de zuidoever van de Gaasperplas, naast Ballorig, is een strand met zwemplek.
De zwemplek is gemarkeerd. Heb je al eens een “rondje Gaasperplas gelopen? 
Er is veel te zien, er zijn veel verschillende paden, met zon en schaduw.
Gratis parkeren, of kom op de fiets of met de bus.

Gratis uitjes in Amsterdam zomer 2022

Let op! Controleer of de plek waar je heen wil open is. Het kan zijn dat er aangepaste 
regels en tijden zijn. Soms moet je je eerst aanmelden.              
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Natuurgebied en Strand De Hoge Dijk
Spelen, zwemmen, picknicken en barbecueën. Het kan er allemaal. Ook voor de allerklein-
sten is er een strandje met poedelplek. De kwaliteit van het water wordt regelmatig gecon-
troleerd. Abcouderstraatweg 46, 1105 AA Amsterdam (tegenover Golfclub De Houten Vier) 
Bereikbaar: lopend vanuit Gein, Reigersbos en Metrostation Holendrecht,
met de fiets, met bus 120 en 126 vanaf busstation Bijlmer Arena. 
Kom je met de auto? Betaald parkeren kan bij Golfclub De Houten Vier.
https://www.facebook.com/pages/Natuurgebied-De-Hoge-Dijk/387047521387138 

Recreatiegebied Ouderkerkerplas
Zwemmen, wandelen, picknicken en barbecue-
en. Het kan allemaal in recreatiegebied  
Ouderkerkerplas. De toegang is vrij.
Er is een strandpaviljoen voor hapjes en drank-
jes.
Bereikbaar: per fiets over de fietsbrug bij de  
Gamma of per auto.
Gratis parkeren. 
https://www.kidsproof.nl/amsterdam/eropuit/
ouderkerkerplas/recreatiegebied-ouderkerker-
plas#!

Natuurterrein De Riethoek
In Centraal Park Gaasperdam, aan fietspad Reigersbospad, ligt een stukje “ruige” natuur 
verscholen tussen de schoolwerktuinen en kinderboerderij Het Brinkie in. Het is er fijn ont-
dekken, je kan hutten bouwen, ontdekken wat er in het water leeft, er groeien bramen en 
wat hoogstam fruitbomen en je hoort er de koekoek. Nu alles in blad staat lijkt het wel een 
jungle. Je kan er lopend heen vanaf metrostation Holendrecht of –Reigersbos, of kom op de 
fiets, breng een kleed om op te zitten en te picknicken of gewoon om te luieren als je moe 
bent van het spelen.
http://www.stichtingoase.nl/natuurterrein-de-riethoek 

Speelbos Banjerbossie – Diemerbos – Natuurgebied Gaasp en Diem
Leef je uit in Speelbos Banjerbossie van Staatsbosbeheer. Sluip via de kronkelpaadjes door 
het bos en ontdek wat er te spelen valt: vaar met het pontje over het water, roetsj met de 
kabelbaan door de lucht, spring via de stapstenen over water en gras of maak muziek op 
de levensgrote xylofoon. Je kunt hier naar hartenlust hutten bouwen, met water kliederen, 
verstoppertje spelen of gewoon gezellig luieren.
Bereikbaar: per fiets en de auto.
Parkeren Muiderstraatweg 61, 1111 PV Diemen.  
https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/speelbos-banjerbossie 
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Speelboerderij De Elsenhove
In Ouderkerk aan de Amstel, op de grens met Amstelveen, ligt deze speelboerderij, een com-
binatie van een kinderboerderij  met een avontuurlijke en natuurlijke speeltuin. 
Er is ook een boekenkastje met (gratis) kinder-zwerfboeken en gelegenheid om iets te  
drinken en te eten in het theehuis.
Bereikbaar met de fiets of vanaf Station Bijlmer Arena met bus 171 en 175. Ga je met de 
auto? Je kan gratis parkeren. https://www.elsenhove.nl/

Speeltuin Amstelpark     
Glij van de glijbaan en bewaar je evenwicht op  
de touwladders.
Kom spelen in speeltuin Amstelpark! In het park 
is ook de Stadsboerderij.
Het treintje dat door het park rijdt, kost €3,- per 
persoon.
Betaald parkeren bij het Amstelpark.  
Op zaterdag en zondag is het gratis. 
www.speeltuin-amstelpark.nl  

Natuurspeeltuin de Natureluur
President Allendelaan 4, 1064 GW Amsterdam.  
Leer alles over de planten en beestjes in het Sloterpark en verken het park
op een speelse manier. In De Natureluur is iedereen welkom!
De Natureluur ligt in het Sloterpark naast de Kinderboerderij:
www.denatureluur.nl  

Puur Natuur Tuin 
Amsterdam Noord aan de Kometensingel.
Bouw je eigen huisje in de Puur Natuur Tuin! Hier is van alles te beleven:
klim in de bomen, rust uit in het frisse gras en ontdek de natuur. 
www.puurnatuurtuin.nl  

Natuurspeeltuin Het Woeste Westen
Ouderwets speelplezier, midden in de stad! Natuurspeeltuin Het Woeste Westen is een stukje 
ruige natuur in het Amsterdamse Westerpark, waar kinderen heerlijk kunnen spelen en ont-
dekken. Bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en met de auto.  
Parkeren bij voetbalclub SDZ aan de Transformatorweg 10.  www.woestewesten.nl   
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Natuurspeeltuin Plan West
Van Speijkstraat 65a, 1057 GM Amsterdam.
Deze enorme natuurspeeltuin is te vinden op 
een grote binnenplaats op de Van Speijkstraat.
Je vindt er een klimrots, waterfonteinen, een 
sportveld en meer. Je kunt hier naar hartenlust 
klimmen en klauteren! 
https://www.kidsproof.nl/amsterdam/eropuit/
natuurspeeltuin-plan-west/natuurspeeltuin-
plan-west

Speelbos Gijsbrecht van Aemstelpark
Trek die oude laarzen aan en spring over de spannende stenen naar het eilandje.
Maar pas op dat je geen natte voeten krijgt! 
https://www.kidsproof.nl/Amsterdam/eropuit/Gijsbrecht-van-Aemstelpark/Gijsbrecht-van-
Aemstelpark

NDSM-Werfveer – pont 906
Achter het Centraal Station Amsterdam liggen de veerponten van het GVB naar 'de overkant'. 
De langste vaart duurt 14 minuten en gaat naar het NDSM terrein in Amsterdam Noord. Vaar 
heerlijk heen en weer en loop de NDSM pier af.  
Meevaren is gratis. 
http://www.amsterdamnoord.com/pont-amsterdam-noord/ 
 

Openbare Bibliotheek Amsterdam Oosterdok (bij het Centraal Station)
De Openbare Bibliotheek Oosterdok is de moeite van het bezoeken waard, alleen of met het 
hele gezin. Op de etage voor de jeugd is een Muizenhuis met meer dan honderd muizenka-
mertjes te bewonderen. Check de website of het muizenhuis open is in de vakantie.
https://www.oba.nl/jeugd/het-muizenhuis.html

De Kazerne
Remmerdenplein 100, 1106 AK Amsterdam.
In Reigersbos is in de oude brandweerkazerne een nieuwe broedplaats voor creativiteit, 
sport en nog veel meer. Loop er eens heen om te ontdekken wat er allemaal te doen is.
https://kazernereigersbos.nl/ 
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Glo-Entertainment Live 
Remmerdenplein 100, 1106 AK Amsterdam. De dansschool zit in De Kazerne in Reigersbos
Danslessen voor peuters en kleuters (2 – 6 jaar) op woensdagmiddag en op zaterdagoch-
tend. Wil je alvast een kijkje nemen en thuis meedoen met de Jungle Reis? 
Klik dan op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=qJz9WMdO06w

Wil je weten of er ook tijdens de zomervakantie lessen zijn, check de website en neem con-
tact met hen op.
Er zijn ook danslessen voor oudere kinderen en volwassenen.  
https://www.glo-entertainment-live.com/dansschool-amsterdam/

Speeltuin Don Bosco in Weesp
s Gravelandseweg 3d, 1381 HH, Weesp.
Vlakbij Amsterdam Zuidoost ligt het stadje Weesp. Je bent echt een dagje uit, dichtbij huis. 
In de speeltuin kan je klimmen, klauteren, glijden, schommelen, springen, roetsjen met de 
kabelbaan.  

Ook voor de kleintjes is er van alles te doen. 
Breng je eigen broodjes en drinken mee of koop iets in het winkeltje. 
Papa’s en mama’s en kinderen tot 2 jaar mogen gratis spelen. 
Toegang voor kinderen van boven de 2 jaar is € 2,50. 
Ga op de fiets of met de auto. Parkeren is gratis. Bekijk de website voor nieuws.
Open op woensdag, vrijdag en zondag van 13.30 – 17.00 uur.
https://www.speeltuindonbosco.nl/ 



11

PIEREBADJES EN FONTEINEN IN DE STAD  

Pierebadjes zijn er voor de allerkleinsten. Ze zijn er o.a. in de volgende parken: 
• Nelson Mandelapark (in Zuidoost) - op de heuvel achter het grote klimrek 
• Oosterpark (in Oost) 
• Beatrixpark (bij de RAI)
• Amsterdamse Bos
• Westerpark  (in West)
• Noorderpark (in Noord)
• Gaasperpark: daar kunnen kinderen naar hartenlust badderen in de ‘waterspeelplaats’.  
 
Kleine avonturiers kunnen klauteren in het stroompje vol keien en er is een kabelbaan over 
het water.
• op het Haarlemmerplein is een leuke water-speel-fontein. 
• of in de tuin van het Rijksmuseum: daar kun je op een cirkelvormige fontein staan. Da’s 
niet zonder risico: elke twaalf seconden gaat de fontein ineens aan!

Wil je een dagje naar het strand en heb je geen auto? Pak de trein naar Zandvoort!

WATERPRET
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Midzomer Mokum
In Amsterdam is de hele vakantie veel te doen. 
Houd de website in de gaten voor alle activiteiten in jouw buurt. Je kan je zoektocht naar 
een activiteit makkelijk maken door Stadsdeel Zuidoost aan te klikken en een datum te se-
lecteren. Wil je nóg verder inzoomen? Selecteer dan ook een leeftijdsgroep.
https://midzomermokum.nl/activiteit/ 

Meer TIPS
Er zijn nog veel meer dingen te doen in en om Amsterdam. Kijk op de volgende website:
https://www.kidsproof.nl/Amsterdam/eropuit

Stadspas
Kijk regelmatig op deze website voor leuke aanbiedingen in de zomer:
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/aanbiedinggroenestip/
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Kinderen vinden het fijn om samen met mama of papa boekjes te lezen. Het vormt een rust-
punt in de dag, of maakt deel uit van het ritueel van slapen gaan.

Leen kinderboeken bij de bibliotheek in  
Reigersbos of in de Amsterdamse Poort. (Lid-
maatschap is gratis voor kinderen.)

Koop een kinderboek voor een klein prijsje bij 
de kinderboerderij.

Zoek naar kastjes waar je gratis een (kinder)
boek kan meenemen of ruilen. (Bijvoorbeeld bij 
De Kazerne in Reigersbos, bij buurthuis Gein of 
kinderboerderij De Elsenhove.) 

Heb je af en toe geen tijd om met je kind te lezen? Bekijk dan deze leuke links waar je op 
YouTube kleuter- en peuterboeken kan vinden.

De Gruffalo
https://www.youtube.com/watch?v=g2X2VHCG8XY 
 

Giraf gaat slapen
https://www.youtube.com/watch?v=eXBHvqIwqs4&t=102s 

Twaalf kleine peuters
https://www.youtube.com/watch?v=gN4eHl2F7j4 

Coco kan het!
https://www.youtube.com/watch?v=_cch_fy0_g0 

Of leer een vrolijk liedje……
We hebben er een geitje bij
https://www.youtube.com/watch?v=inGNg-W6gik 

BOEKEN VOORLEZEN
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