Recreatieprogramma

20:00 - 21:00 uur

Trefbal-Fun
We spelen allerlei soorten
trefbal op het sportveld! Kom
gezellig meedoen, fun voor
iedereen!

20 tot en met 26 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!

ZONDAG 21 AUGUSTUS
10:00 - 10:15 uur

10:15 - 11:15 uur

13:00 - 14:00 uur

18:45 - 19:00 uur

Ben jij niet bang om nat te
worden, maar wil je juist
eventjes lekker afkoelen?
Trek je zwembroek aan en
doe gezellig mee!
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!
Ballen roven

ZATERDAG 20 AUGUSTUS
Ochtendgymnastiek

10:15 - 11:15 uur

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

13:00 - 14:00 uur

UCH! Met deze speciale
indianentooi zie je eruit als
een echte indiaan!
Totemroof

18:45 - 19:00 uur

Roof de totems van het
andere team en win het spel!
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!
Ben je benieuwd wat jouw
theatervriendjes dit keer weer
beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe
theatershow!

Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.
Knutseluurtje: Kleurrijke
Hagedis
Geef je hagedis de kleuren
die je mooi vind en maak er
een kleurrijk beestje van!
Spetterpret

Het Animatieteam

10:00 - 10:15 uur

Ochtendgymnastiek

Durf jij het aan om de bal van
de tegenpartij te stelen? Doe
dan mee!

MAANDAG 22 AUGUSTUS
Vrije dag animatieteam
Vandaag is het animatieteam
vrij. Maar morgen zijn zij weer
fris en fruitig van de partij!

DINSDAG 23 AUGUSTUS
10:00 - 10:15 uur

10:15 - 11:15 uur

13:00 - 14:00 uur

Flessenvoetbal

18:45 - 19:00 uur

Het enige waar jij voor hoeft
te zorgen is, dat je fles niet
omvergetrapt wordt door één
van je medespelers! Neem je
eigen plastic fles gevuld met
water mee.
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?!
Vuurvogelspel

Ochtendgymnastiek
Spring en swing met ons
mee!
Knutseluurtje: Spin in het
web

12:30 - 13:45 uur

Help! Er zit een bewegende
spin in het web! Kom jij er ook
eentje knutselen?
Smikkel-Picknick-Party!

18:45 - 19:00 uur

Neem je eigen lekkers mee,
dan zorgen wij voor limonade
en natuurlijk te gekke
spelletjes en lekker springen
op het springkussen!
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!
De Grote Natuur Speurtocht
Een toffe speurtocht voor
grote natuur liefhebbers!
Weet jij alles over de dieren
in het wild, de planten in de
natuur en de insecten in het
bos? Zorg dat je de juiste
route loopt en beantwoord
onderweg vragen over de
natuur.

Zou jij wel een vogel willen
zijn, die naar het zuiden moet
vliegen of die zijn veren moet
beschermen? Speel gezellig
dit leuke spel met ons mee!

DONDERDAG 25 AUGUSTUS
10:00 - 10:15 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 - 11:15 uur

Lekker fanatiek, de oeh aah
ochtendgymnastiek!
Knutseluurtje: Zelfportret

13:00 - 14:00 uur

Door dit prachtige zelfportret
word jij misschien wel een
stoere ridder of een mooie
prinses!
Ballonnenfeest!

18:45 - 19:00 uur

We spelen allemaal leuke
spelletjes met ballonnen voor
alle kleine kinderen vanaf 3
jaar.
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!

WOENSDAG 24 AUGUSTUS
10:00 - 10:15 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 - 11:15 uur

Wie doet er deze ochtend
weer met ons mee?
Knutseluurtje: Uil
We maken vandaag een uil.
Kom je ook gezellig
knutselen?

De theatershow gaat weer
beginnen, kom je ook kijken?!
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20:00 - 21:00 uur

Levend Stratego
Wie overleeft dit slagveld en
verzamelt de meeste punten?
Vanaf 8 jaar.

VRIJDAG 26 AUGUSTUS
10:00 - 10:15 uur

10:15 - 11:15 uur

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

13:00 - 14:00 uur

Kom je ook een gave vis
knutselen die zijn bek echt
kan bewegen?
De leeuw is koning

18:45 - 19:00 uur

We spelen verschillende
leuke tikspelen waarbij de
leeuw de hoofdrol speelt!
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

Een supergezellige
theatershow met jouw enige
echte theatervriendjes! Kom
gezellig kijken wat ze
vandaag toch weer beleefd
hebben!
Wat schat je?
Ga op zoek naar de
verschillende
schattingsvragen tijdens deze
speurtocht. Welk team kan
goed speuren en behaalt de
meeste punten bij alle
vragen?

