
 
 

 

VAKANTIE DAGKAMP - ROBOT PLAYGROUND 
Een leuke vakantiesuggestie voor in uw nieuwsbrief: 

Ben je tussen de 5 en 13 jaar, ben je nieuwsgierig en wil je op ontdekking 

uitgaan.... kom dan naar deze unieke Robot Playground! 

Je leert samenwerken met robots, programmeren en websites maken. Naast 

het educatieve gedeelte is er ook heel veel fun en zijn we 3x per dag buiten! 

Check www.robotwise.nl/vakantiekampen voor alle date en het programma. 

 

Zomervakantie (JULI) , inschrijven kan per dag, schrijf je direct in voor JULI: 

Maandag 15 juli, Dinsdag 16 juli, Woensdag 17 juli, Donderdag 18 juli en/of 

Vrijdag 19 juli 

 

Zomervakantie (AUGUSTUS) , inschrijven kan per dag, schrijf je direct in 

voor AUGUSTUS: 

Dinsdag 20 augustus, Woensdag 21 augustus, Donderdag 22 augustus en/of 

Vrijdag 23 augustus 

 

 

Meer informatie en meer data check www.robotwise.nl/vakantiekampen 

 

https://facebook.us14.list-manage.com/track/click?u=4fd16ac01e2167b6f0358ca8d&id=0bc72c4a85&e=8f6d2b6630
https://facebook.us14.list-manage.com/track/click?u=4fd16ac01e2167b6f0358ca8d&id=97fca651a7&e=8f6d2b6630
https://facebook.us14.list-manage.com/track/click?u=4fd16ac01e2167b6f0358ca8d&id=52906c1556&e=8f6d2b6630
https://facebook.us14.list-manage.com/track/click?u=4fd16ac01e2167b6f0358ca8d&id=a2834567a4&e=8f6d2b6630


 

Een UNIEKE LOCATIE in Amsterdam: B. Amsterdam B3 gebouw.  

Een coole start-up locatie van Amsterdam waar ook binnenkort 'Smart City Hub' 

opent! 

Amsterdam (afslag Sloten - S107) goed bereikbaar met de auto en openbaar 

vervoer. 

 

Beperkt aantal plekjes VOL = VOL ! 

 

 

 

 

We zijn de 1e “Robot Playground” in Nederland waar kinderen kunnen komen spelen en 

op ontdekking uit kunnen gaan met het grootste assortiment aan robots & 

programmeeractiviteiten en met de modernste technologieën.  

 

 
 

 

 
 

 
 

We gaan op een super coole manier spelenderwijs leren over technologie,  

robotica en programmeren! 

 

Elke dag hebben we een ander programma waarbij we groepsactiviteiten 

hebben en ook rondes 

waarbij de kinderen een eigen activiteit mogen kiezen. 

Komt uw zoon/dochter 3 dagen dan zal hij/zij uiteraard veel meer leren dan 

wanneer hij/zij 1 dag komt. 

Hou onze data en nieuwe locaties in de gaten via: 

https://robotwise.nl/vakantiekampen en https://robotwise.nl/agenda. 

 

Kennis van programmeren is NIET nodig! 

Kosten € 75,- per dag 

Per kamp 10% volumekorting bij minimale afname van 3 dagen per deelnemer. 

 

Je inschrijving is definitief na betaling. 

   

https://facebook.us14.list-manage.com/track/click?u=4fd16ac01e2167b6f0358ca8d&id=b9a3b69baa&e=8f6d2b6630
https://facebook.us14.list-manage.com/track/click?u=4fd16ac01e2167b6f0358ca8d&id=34ac854ca1&e=8f6d2b6630


 

Voor vragen kan je terecht via vakantiekamp@robotwise.nl of 06-50929295. 

Indien u een PDF wilt ontvangen voor uw nieuwsbrief dan horen we dat ook 

graag. Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten like 

www.facebook.com/robotwise . 

Met wise groet, 

Team RobotWise 

  

 

mailto:info@robotwise.nl?subject=Voorjaarsvakantie%20robot%20Playground%20VRAag
https://facebook.us14.list-manage.com/track/click?u=4fd16ac01e2167b6f0358ca8d&id=00b031812c&e=8f6d2b6630

