Recreatieprogramma

17:00 uur

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

08 tot en met 14 augustus
19:30 uur

Fijne vakantie en tot snel!

MAANDAG 10 AUGUSTUS
10:00 uur

10:15 uur

13:00 uur

17:00 uur

20:00 uur

Kom vandaag een piratenboot,
piratenvlag of een piratenhoed
knutselen! Maar je kunt ze
natuurlijk ook allemaal maken.
We maken er in ieder geval een
piratenfeestje van!

13:00 uur

Het Mysterie van de
verdwenen Schatkaart
De schatkaart is verdwenen, help
jij mee zoeken?! Misschien weet
jij dan wel waar de schat ligt...

Estafette-Spektakel
Supergave estafettes! Ben je
snel of kun je goed
samenwerken?

Ochtendgymnastiek

KIDSCLUB: Piratenfeest

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

Tijd voor ochtendgymnastiek op
de leukste muziek.

10:15 uur

1001 Balspelen
Jagerbal, krokodillenbal,
tsjoekbal, trefbal, stand in de
mand, 10-bal, Schots balspel,
handbal, mikbal en nog veel
meer supergave balspelen kun je
doen met een bal. Ben je al
benieuwd welke balspelen jij
vandaag gaat doen?

Vrije dag recreatieteam

10:00 uur

KIDSCLUB: Chinese Draak
Draken bestaan niet? Nou deze
wel! Kijk maar uit, want hij spuwt
zelfs vuur en beweegt met zijn
lenige lijf alle kanten op!

ZATERDAG 08 AUGUSTUS

ZONDAG 09 AUGUSTUS

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

Het Recreatieteam

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

Piraten Kids Disco!
Alle stoere piraten verzamelen
voor deze swingende kids disco!

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!

Loek & Lot Theatershow

DINSDAG 11 AUGUSTUS
10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend weer
met ons mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Pauw
Vandaag maken we een pauw
op een heel bijzondere manier.
Met je handen zorg je ervoor dat
deze pauw er prachtig kleurrijk
uitziet! Trek wel kleren aan die
vies mogen worden, want we
gaan werken met verf.
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13:00 uur

De Circusschool
Hooggeëerd publiek, komt dat
zien! Vandaag leer je een echte
circusartiest te worden! Heb jij
het in je om als een echte
circusartiest in de piste te
staan?! Kom gezellig meedoen
en ga er met een echt
circusdiploma vandoor! Vanaf 3
jaar.

17:00 uur

13:00 uur

17:00 uur

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

20:00 uur

Sterrenjacht
Kruip in de huid van een echte
ster en ga op zoek naar andere
bekende sterren zoals Shawn
Mendes, Kalvijn of Katy Perry.
Maar pas op voor een
bodyguard, die zal je te allen
tijde in bescherming nemen!

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
10:00 uur

Disney Speurspektakel
Een superleuke speurtocht met
Goofy, Mickey, Minnie en nog
veel meer Disney-figuren!
Speciaal voor alle kinderen vanaf
4 jaar.

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!

KIDSCLUB: Leeuw
Het wordt weer lachen, gieren
maar vooral brullen vandaag
want je kunt je eigen leeuw
komen knutselen!

Loek & Lot Theatershow
De theatershow gaat weer
beginnen, kom je ook kijken?!

20:00 uur

10:15 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

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
10:00 uur

Even rekken en strekken op de
leukste muziek.

10:15 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

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
10:00 uur

13:00 uur

Ochtendgymnastiek
Spring en swing met ons mee!

Zwart voor de Ogen!
Vandaag zien jullie allemaal
zwart voor de ogen!
Nieuwsgierig? Kom kijken en doe
gezellig mee.

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

KIDSCLUB: Maskerfeest!
Het is vandaag een maskerfeest,
je kunt namelijk je eigen masker
komen maken! Kies jij voor een
vrolijke unicorn, een lieve kat,
een griezelige Frankenstein of
een stoere draak?

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

17:00 uur

Ochtendgymnastiek

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

Het Douanespel 10+
Probeer maar eens met je
smokkelwaar langs de douane te
komen! Doe mee met dit
spannende spel! Vanaf 10 jaar.
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