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Recreatieprogramma

25 tot en met 31 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! 

Fijne vakantie en tot snel!

Het Recreatieteam

ZATERDAG 25 JULI 

Vrije dag recreatieteam

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

ZONDAG 26 JULI 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Tijd voor ochtendgymnastiek op
de leukste muziek.

10:15 uur KIDSCLUB:

Regenbooghanger

We maken een prachtige,
kleurrijke regenboog die je kunt
ophangen!

13:00 uur Fortnite Quartet Game

We gaan levend kwartetten met
bekende onderdelen uit het spel
Fortnite!

17:00 uur Loek & Lot Theatershow

We gaan weer beginnen! Kom je
weer gezellig kijken naar een
knotsgek avontuur?!

19:30 uur Regenboog Kids Disco!

Trek een vrolijke outfit aan met
veel regenboogkleuren en swing
en spring gezellig met ons mee!

MAANDAG 27 JULI 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

10:15 uur KIDSCLUB: Flamingo

Hij is roze, heeft een lange nek
en enorm lange poten! Kom deze
tropische vogel vandaag
knutselen.

13:00 uur Frozen Summer Fun

Een middag vol winterse
gezelligheid met spelletjes waar
Olaf, Elsa en Anna in
voorkomen. Ga met je team de
verschillende spelletjes af en
behaal de meeste punten!

17:00 uur Loek & Lot Theatershow

Daar zijn ze weer! Kom kijken en
luisteren naar een nieuw gek
avontuur!

20:00 uur Olympische

Campingspelen

We gaan verschillende
Olympische sporten spelen! Wie
gaat er voor goud, wie krijgt er
zilver en wie moet genoegen
nemen met brons?

DINSDAG 28 JULI 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Wie doet er deze ochtend weer
met ons mee?

10:15 uur KIDSCLUB: Raket in de

ruimte

Maak vandaag je eigen toffe
raket in de ruimte!

13:00 uur Water-Estafette-Race

Een doldwaze estafette waarbij
water de hoofdrol speelt! Pas op,
want je wordt nat!

17:00 uur Loek & Lot Theatershow

De theatershow gaat weer
beginnen, kom je ook kijken?!
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20:30 uur Koehandel

Lukt het jou om als eerste je
veestapel te verkopen aan de
veehandelaar? Pas wel op voor
de pest, die zorgt er namelijk
voor dat je met je veestapel naar
de veearts moet! Je hebt pas
echt geld verdiend aan je koe als
je de transactie hebt laten
goedkeuren bij de bank. Vanaf 8
jaar.

WOENSDAG 29 JULI 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Wakker worden allemaal! Tijd
voor een paar leuke dansjes.

10:15 uur 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 Voetbal

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

17:00 uur Loek & Lot Theatershow

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

20:00 uur Missie Superbankroof

Politie en criminelen gaan op
zoek naar bewijsmateriaal en
naar de buit. Welke groep vindt
als eerste wat ze nodig heeft en
wint Missie Superbankroof?

DONDERDAG 30 JULI 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Spring en swing met ons mee!

10:15 uur KIDSCLUB: Bloemenkroon

Vandaag kun je een mooie
bloemenkroon komen knutselen!

13:00 uur Safari-Avonturen-Tour

Ga jij mee op de Safari-
Avonturen-Tour? Deze
bijzondere tour brengt ons langs
verschillende dieren zoals
olifanten, giraffen en nijlpaarden.
Deze tour is uitermate geschikt
voor alle kinderen van 3 t/m 7
jaar.

17:00 uur Loek & Lot Theatershow

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

20:30 uur De Saboteur 

Kunnen de goudzoekers winnen
van de saboteur en het
goudklompje in handen krijgen?
Of gaat de saboteur er met de
winst vandoor? Kom erachter bij
die spannende spel! 

VRIJDAG 31 JULI 

10:00 uur Ochtendgymnastiek

Even rekken en strekken op de
leukste muziek.

10:15 uur KIDSCLUB: Spin in het web

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

13:00 uur QR-Code-Hunt

Ga met je mobiele telefoon op
pad en ga op zoek naar de
verschillende QR-codes!

17:00 uur Loek & Lot Theatershow

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

21:00 uur Kraak de Code 10+

Gaat het jou en je team lukken
om de code te kraken door het
oplossen van verschillende
breinbrekers? Vanaf 10 jaar.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

