Recreatieprogramma

20:00 uur

Proeven of je op de goede weg
zit, hoe werkt dat? Met dit spel
heb je niet alleen je ogen nodig,
maar ook je smaak! Zoet is goed,
zout is fout. Dat is nog niet alles,
want wat weet je allemaal over
eten? Heb je al trek in dit leuke
spel?

12 tot en met 17 juli
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!

MAANDAG 13 JULI
10:00 uur

10:15 uur

13:00 uur

Ochtendgymnastiek
Tijd voor ochtendgymnastiek op
de leukste muziek.

10:15 uur

13:00 uur

17:00 uur

17:00 uur

20:00 uur

Letter-Estafette
Wie is het snelst, wie weet het
woord... Nieuwsgierig? Kom dan
bij ons letter-estafette spelen!

DINSDAG 14 JULI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend weer
met ons mee?

10:15 uur

Loek & Lot Theatershow
We gaan weer beginnen! Kom je
weer gezellig kijken naar een
knotsgek avontuur?!

Loek & Lot Theatershow
Daar zijn ze weer! Kom kijken en
luisteren naar een nieuw gek
avontuur!

De tikkende Waterbom
Tik tak, tik tak... de waterbom
kan elk moment ontploffen! Doe
mee met dit superleuke spel
waarbij je vragen moet
beantwoorden en ervoor moet
zorgen, dat je op tijd de
waterbom hebt doorgegeven
want anders word je nat! Een
leuk spel waar je ook nog iets
van opsteekt!

ABC-Zoekspel
Ben jij een echte speurneus en
ken je het hele alfabet uit je
hoofd? Dan is dit het perfecte
spel voor jou!

KIDSCLUB: Eiland
Wil jij ook je eigen eiland met
een eigen strand?!

KIDSCLUB: Letter versieren
Met welke letter begint jouw
naam?! Nu kun je de eerste letter
van je naam komen versieren,
die je thuis mooi op de deur van
je kamer kunt plakken!

ZONDAG 12 JULI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

Zoet-of-Zout-Spel

KIDSCLUB: EnveloppeMonster
We hebben vandaag een
monsterlijk leuke knutsel!

13:00 uur

Olifantenjacht
Een beestachtig leuke sport,
waarbij de olifanten moeten
proberen niet gepakt te worden
door de jagers! Slurf je dus snel
naar het sportveld en doe
gezellig mee!
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17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

13:00 uur

De theatershow gaat weer
beginnen, kom je ook kijken?!

20:00 uur

Jenny Star en de
verdwenen Diamanten

Speciaal voor alle kleintjes gaan
we speuren om het verhaal van
Bobo weer compleet te krijgen!

17:00 uur

20:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd
voor een paar leuke dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB: Schildpad
Plons met ons mee onder water
en maak vandaag je eigen
schildpad.

13:00 uur

Schatkaart graven!
Normaal graaf je de schat op,
maar in dit geval moet je eerst de
schatkaart opgraven om bij de
schat te komen... spannend!

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Jouw theatervriendjes wachten
weer op je met een nieuwe
theatershow vol met spanning,
gekheid en avontuur!

Missie Undercover
Een spannend spel waarbij je de
identiteit van de ander te weten
moet komen. Een spel waarbij je
sluw moet zijn en goed moet
nadenken! Welke maffia-identiteit
jij krijgt is zelfs geheim! Een spel
voor iedereen vanaf 8 jaar.

Ochtendgymnastiek
Even rekken en strekken op de
leukste muziek.

Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige theatershow
met jouw enige echte
theatervriendjes! Kom gezellig
kijken wat ze vandaag toch weer
beleefd hebben!

20:00 uur

10:00 uur

Voetbal
We gaan een lekker potje
voetballen! Wie doet er met ons
mee?

17:00 uur

VRIJDAG 17 JULI

KIDSCLUB: Spelletjesfeest!
Vandaag gaan we niet knutselen,
maar allemaal verschillende
leuke spelletjes spelen. We
maken er met z'n allen een groot
spelletjesfeest van!

13:00 uur

Selfie Challenge
Ga met je mobiel op pad om zo
snel mogelijk alle selfies van
deze challenge te volbrengen!

WOENSDAG 15 JULI

10:15 uur

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

Jenny Star is radeloos want haar
diamanten zijn verdwenen! Zij
heeft jouw hulp hard nodig om
deze terug te vinden. Help je
mee zoeken? Vanaf 8 jaar.

10:00 uur

Bobo-Verhalenspeurtocht

20:00 uur

Mega-Mastermind 10+
Ren zo hard als je kunt en
ontrafel de goede
kleurencombinatie! Vanaf 10
jaar.

DONDERDAG 16 JULI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Spring en swing met ons mee!

10:15 uur

KIDSCLUB: Unicornhanger
Droom je altijd al van een
sprookjesachtige kamer? Met
deze unicornhanger is jouw
kamer compleet!
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