ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Maandag
☻De Cliniclowns komen!

Vrijdag
☻Kids opgelet! Eens in
de maand komt de RegenVrijdag

Dat wordt weer dolle pret 

☻ Vloggen Vind jij het leuk

boogboom. Onder deze
prachtige boom kun je
luisteren naar mooie
verhalen en leuke liedjes.

om iets over het ziekenhuis
te vertellen op emmakids.nl?
Vanochtend komt het Vlogteam bij je langs.

☻Had Je Wat?

☻Is je knuffel ook ziek?

Kom naar de Berendokter
van 2 - 4 uur in de speelkamer op G8.

☻ Sport en Spel is om 4
uur. Doe je mee? Kom naar
de Sportruimte of de Parade.

Dinsdag
☻ Emma KunstAtelier
Zaterdag

komt op de afdeling. Maak je
eigen mooie kunstwerk!

☻Gilat Theater Elke

dinsdag kun je van 3 - 4 uur
kijken naar een leuke voorstelling. Kom je ook?

☻
☻Laat Je Laken Los

Het team van Emma TV
komt interviews doen over
het thema van de
woensdaguitzending.

Woensdag
☻Lachen met Cliniclowns
Bidoe en Toffie.

☻De Kinderbibliotheek
komt langs. Veel leesplezier!

☻Vandaag kun je een rol

spelen bij Emma TV Babbels.
Kom om half 3 naar de Parade
en je wordt een echte filmster!

☻ Er is weer Sport & Spel

van 6 - 8 uur in de Sportruimte
of op de Parade.

Het Emma TV team komt
vanmiddag vlogs maken en
interviews met je houden
voor de uitzending van
vanavond.

☻Vanavond zendt Emma

TV het tienerprogramma
Strak uit. Kom om 8 uur
naar de Tienerlounge F8.
Wie weet is er een BN-er!

Zaterdag
☻ Het weekend begint
goed met Sport en Spel
van 2 - 4 uur in de Sportruimte. Doe je mee?

☻Chill Out avond in de

Tienerkamer (om de week) om
19.30 uur.

Zondag
☻

Donderdag
☻Kids opgelet!

Tussen 2 en 3 uur is de
speelkamer op G8 verbouwd
tot kinderboerderij met echte
dieren!

☻Teens Only Chill Out om
19.30 uur in de Tienerkamer
(om de week).

Neem je familie en
vrienden mee naar de film!
In CinEmma draait om 15
uur de Familiefilm. Gratis
toegang voor iedereen.

VOORZIENINGEN VOOR KINDEREN
SMART

COOL

Heb je zin om te lezen? Dat kan! De
Kinderbibliotheek komt wekelijks bij je
langs met de nieuwe leenboeken.

∞

De Emma Infotheek is het informatiecentrum voor iedereen. Wil je meer
weten over jouw ziekte of een spreekbeurt op school houden? Ze helpen je
daar graag. Tegenover het Terras op G8.

∞

Alles over je opname en de behandeling
vind je op de kinderwebsite van het
Emma. Kijk op: www.emmakids.nl

∞

Bel nú je klasgenoten, vrienden, vriendinnen
of familie. Want ze zijn welkom in het Emma.
Neem ze bijvoorbeeld op zondagmiddag mee
naar CinEmma in het Gilat Theater, gratis!

∞

Op het Terras kun je met je ouders of vrienden
samen eten en drinken. Het SmaakLab in de
Keuken op G8 heeft gezonde lekkernijen en is
open van 12 – 19 uur.

∞

De Luwte
Hier kun je heerlijk zitten, van het uitzicht
genieten en een beetje tot rust komen, alleen
of met iemand samen.

Heb je huiswerk? Niks aan te doen! In
het ziekenhuis kun je ook naar School.
Lekker smart en best cool!

CHILL
In de Tienerlounge kun je overdag
lekker je gang gaan. Regelmatig is er
’s avonds Chill Out.

∞

Lekker wegdromen doe je in de
Snoezelkamer aan het Emma Plein.

FUN

∞

Op F8 is de Familiekeuken waar je met
familie of vrienden bijvoorbeeld je
verjaardag viert. Of maak er je lievelingsgerecht en nodig je klasgenoten eens uit!

Wil je spelletjes spelen, knutselen of je lekker
uitleven? Kom dan naar de Speelkamer of de
Tienerlounge.

∞

Sport en spel met sportieve studenten. Ze
komen wel drie keer per week!

∞

Ga je mee? Kijk op www.emmakids.nl voor de
jaarlijkse Uitstapjes: zoals Kinderbeestfeest,
Vet Cool Man Porschedag, Emma Kids
Racing en nog veel meer…
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