Recreatieprogramma

19:00 - 19:30 uur

Theaterfeest!

20:00 - 20:45 uur

Ben je benieuwd wat jouw
theatervriendjes dit keer weer
beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe
theatershow!
Spooky Kids Disco!

13 tot en met 19 augustus
WELKOM ALLEMAAL!
Het wordt een superleuke vakantie want wij
organiseren allemaal leuke activiteiten voor
jong en oud! Voor alle activiteiten geldt, tenzij
anders aangegeven, dat er wordt verzameld bij
de recreatieruimte. Bij slecht weer of
onvoldoende deelname wordt er altijd een
vervangende activiteit georganiseerd. Lees
maar snel wat er allemaal te doen is en dan
hopen wij jullie te zien bij één van onze leuke
activiteiten!
Fijne vakantie en tot snel!

Griezelen, swingen en zingen
vandaag bij de spooky kids
disco!

ZONDAG 14 AUGUSTUS
10:00 - 10:15 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 - 11:15 uur

Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.
Knutseluurtje: Schildpad

13:00 - 14:00 uur

Plons met ons mee onder
water en maak vandaag je
eigen schildpad.
Sahara Waterrace

18:45 - 19:00 uur

Er vindt vandaag een heuse
strijd plaats in de Sahara,
welke team weet het meeste
water over te brengen naar
zijn Oase zonder gepakt te
worden door de gifslang,
schorpioen of de leeuw?!
Ophaalronde

19:00 - 19:30 uur

Sta op tijd bij de halte en loop
mee in de stoet!
Dan lopen we samen naar
het Theaterfeest, goed?
Theaterfeest!

20:00 - 21:00 uur

Ben je benieuwd wat jouw
theatervriendjes dit keer weer
beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe
theatershow!
Burchtbal

Het Animatieteam

ZATERDAG 13 AUGUSTUS
10:00 - 10:15 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 - 11:15 uur

Wakker worden allemaal! Tijd
voor een paar leuke dansjes.
Knutseluurtje: Spook

13:00 - 14:00 uur

Spoken bestaan natuurlijk
niet, maar deze ochtend gaan
we er wel eentje maken! Zo
kun je vanavond je mama of
papa laten schrikken... kom je
ook?!
Spokenjacht

18:45 - 19:00 uur

Ben jij goed in puzzelen en
ben je niet bang voor
spoken? Speur dan met ons
mee, want we zijn op zoek
naar spokenjagers!
Ophaalronde
Sta op tijd bij de halte en loop
mee in de stoet!
Dan lopen we samen naar
het Theaterfeest, goed?

Bewaak je burcht zo goed als
je kunt bij deze
middeleeuwse sport op het
sportveld!

MAANDAG 15 AUGUSTUS

10:15 - 11:15 uur

Knutseluurtje: Ufo

13:00 - 14:00 uur

Bliep, Bliep! We maken
vandaag een gave ufo!
Doolhof-Voetbal-Estafette

18:45 - 19:00 uur

Welk team voetbalt zichzelf
naar de juiste uitgang van het
doolhof?
Ophaalronde

19:00 - 19:30 uur

Sta op tijd bij de halte en loop
mee in de stoet!
Dan lopen we samen naar
het Theaterfeest, goed?
Theaterfeest!

20:00 - 21:00 uur

We gaan weer beginnen!
Kom je weer gezellig kijken
naar een knotsgek avontuur?!
Levend Halli-Galli

Vrije dag animatieteam
Vandaag is het animatieteam
vrij. Maar morgen zijn zij weer
fris en fruitig van de partij!

DINSDAG 16 AUGUSTUS
10:00 - 10:15 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 - 11:15 uur

Spring en swing met ons
mee!
Knutseluurtje: Zon

13:00 - 14:00 uur

Met deze vrolijke zon schijnt
bij jou altijd het zonnetje!
Vette Hamburger Estafette

18:45 - 19:00 uur

Samen met jou team moet je
zo snel mogelijk de
bestellingen van hamburgers
voltooien. Alleen dan maak je
kans om met die vette
overwinning ervan door te
gaan!
Ophaalronde

19:00 - 19:30 uur

Sta op tijd bij de halte en loop
mee in de stoet!
Dan lopen we samen naar
het Theaterfeest, goed?
Theaterfeest!

20:00 - 21:00 uur

Daar zijn ze weer! Kom kijken
en luisteren naar een nieuw
gek avontuur!
Droomreis gezocht!
Loop met je team een
speurtocht en stel onderweg
een unieke droomreis samen.
Wanneer het jullie lukt om de
meest unieke droomreis
samen te stellen, dan win je
dit spel!

WOENSDAG 17 AUGUSTUS
10:00 - 10:15 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend
weer met ons mee?

Heel veel fruit! Maar we
hebben maar 5 stuks nodig?
Sla jij op tijd op de pan? Kom
erachter bij dit te gekke spel!

DONDERDAG 18 AUGUSTUS
10:00 - 10:15 uur

10:15 - 11:15 uur

Ochtendgymnastiek
Lekker fanatiek, de oeh aah
ochtendgymnastiek!
Knutseluurtje: Diep in de
zee

13:00 - 14:00 uur

Diep in de zee vind je de
mooiste vissen, deze
onderwaterwereld gaan wij
vandaag namaken.
4FUN: plezier keer vier

18:45 - 19:00 uur

Ben jij gek op spelletjes en
springen?! Dan moet je er
zeker bij zijn, want we doen
maar liefst 4 verschillende
spelletjes dit uur en je kunt op
ons gave springkussen
komen springen!
Ophaalronde
Sta op tijd bij de halte en loop
mee in de stoet!
Dan lopen we samen naar
het Theaterfeest, goed?
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19:00 - 19:30 uur

Theaterfeest!

20:00 - 21:00 uur

De theatershow gaat weer
beginnen, kom je ook kijken?!
Dierengeluidenspel
Lukt het jou de dieren op te
sporen als de avond valt?
Luister goed naar de
geluiden, die zij maken! Wil jij
als vrijwilliger meedoen aan
het spel, laat het weten aan
het animatieteam!

VRIJDAG 19 AUGUSTUS
10:00 - 10:15 uur

10:15 - 11:15 uur

Ochtendgymnastiek
Even rekken en strekken op
de leukste muziek.
Knutseluurtje: Vliegende
Heks

13:00 - 14:00 uur

Hocus, pocus, pilatus, pas, ik
zou graag willen dat deze
heks aan het vliegen was!
Stand in de Mand!

18:45 - 19:00 uur

Stand in de mand en de bal is
voor...
Ophaalronde

19:00 - 19:30 uur

Sta op tijd bij de halte en loop
mee in de stoet!
Dan lopen we samen naar
het Theaterfeest, goed?
Theaterfeest!

21:00 - 22:00 uur

Een supergezellige
theatershow met jouw enige
echte theatervriendjes! Kom
gezellig kijken wat ze
vandaag toch weer beleefd
hebben!
Het Moordmysterie 10+
Er is een moord gepleegd!
Wil jij de detective helpen
zoeken naar het
moordwapen, de plaats delict
en de dader? Doe gezellig
mee met dit spannende spel
vanaf 10 jaar.

