Recreatieprogramma 22 tot en met 30 April
20:00 uur

WELKOM ALLEMAAL!
Het wordt een superleuke meivakantie, 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 wij hopen jullie te zien bij één van onze leuke
activiteiten!

Ben jij slim en kun je goed onopvallend
sluipen? Dan is dit spel écht iets voor jou.
Probeer zo snel mogelijk 4 dezelfde
voorwerpen te verzamelen, maar pas op
voor de tegenstander!

Maandag 24 april
11:00 uur

11:15 uur

13:00 uur

13:00 uur

Ochtendgymnastiek
KIDSCLUB: Slingers

19:00 uur

Goedemorgen allemaal! We gaan de
recreatieruimte gezellig maken door jullie
eigengemaakte slingers. Helpen jullie een
handje mee?

20:00 uur

19:00 uur

20:00 uur

Dinsdag 25 april
11:00 uur

11:15 uur

13:00 uur

11:15 uur

13:00 uur

19:00 uur

20:00 uur

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

Safari Rangers Expeditie
Alle dieren uit de jungle worden losgelaten
en jij mag op expeditie om deze weer terug
te vinden! Een activiteit voor echte rangers
met speurtalent! Vanaf 8 jaar en jonger
onder begeleiding. Vrijwilligers gezocht!

Voetbal

Loek & Lot Theatershow

Loek & Lot Theatershow
Kom je ook weer kijken naar de
theatershow?! Het wordt ook vandaag weer
lachen, gieren en brullen!

Met de bal in onze hand lopen we richting
het sportveld voor een gezellig potje voetbal!

19:00 uur

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

Sprookjes-Hindernis-Quiz
Weet jij alles van sprookjes?! Test je kennis
en doe mee aan deze hilarische quiz vol
hindernissen &amp; sprookjes!

15:00 uur

15:00 uur

KIDSCLUB: Papegaai
Jij mag kiezen welke kleuren jij jouw
papegaai geeft. Knutsel je deze ochtend
weer gezellig met ons mee?

Woezel-en-Pip-Spelletjes
We spelen leuke spelletjes waar Woezel en
Pip in voorkomen! Je kunt ook een mooie
Woezel-en-Pip-kleurplaat inkleuren. Voor
alle kleintjes t/m 6 jaar.

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

KIDSCLUB: Jungle-Ketting
Vandaag gaan we een supertoffe
jungle-ketting maken, die je om kunt doen
tijdens een gave safari!

Zondag 23 april
11:00 uur

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

Mega-Mastermind
Ren zo hard als je kunt en ontrafel de goede
kleurencombinatie!

Pokémon-Speurtocht
Weet jij de meeste karakters uit Pokémon te
vinden? Misschien vind je wel Pikachu, die
je extra veel punten oplevert! Gotta
Catch'em All!

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

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

Waanzinnig Welkom!
Het is vakantie dus dat betekent nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes leren kennen! Je
kunt allemaal leuke spelletjes doen, je laten
schminken en natuurlijk nog véél méér leuke
dingen doen! Kom je ook, zo kun je gelijk
het recreatieteam leren kennen.

Vlinderspel
Kom meedoen met dit gezellige en
spannende zoek- en vindspel! Welke vlinder
wordt er getrokken uit de grote mand?

Spring en swing met ons mee!

11:15 uur

KIDSCLUB: Konijntjes in het gras
We gaan heel lieve, vrolijke konijntjes
knutselen!

Zaterdag 22 april
11:00 uur

Ochtendgymnastiek
Lekker fanatiek, de oeh aah
ochtendgymnastiek!

Fijne meivakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

Levend Sluipkwartet

Woensdag 26 april
11:00 uur

Ochtendgymnastiek
Tijd voor ochtendgymnastiek op de leukste
muziek.
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11:15 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

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

20:00 uur

Donderdag 27 april
00:00 uur

13:00 uur

19:00 uur

20:00 uur

Zondag 30 april
11:00 uur

KIDSCLUB: Koraalrif
Diep in de zee ligt een prachtig koraalrif met
tientallen vissen, mooie planten en een
explosie van kleuren! Ontwerp deze morgen
je eigen koraalrif en laat je fantasie de vrije
loop!

13:00 uur

KIDSCLUB: Krokodil
Groen en gevaarlijk: we maken een krokodil
met gigantische tanden! Kijk uit dat hij je niet
te pakken krijgt...HAP! Neem een lege
eierdoos mee voor deze knutsel of een
schoon kartonnen melkpak.

13:00 uur

Flessenvoetbal
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.

Even rekken en strekken op de leukste
muziek.

11:15 uur

Ochtendgymnastiek
Fris en fruitig deze nieuwe dag beginnen.

Vrije dag

Ochtendgymnastiek

Speurneuzen Battle!
Speurneuzen nemen het tegen elkaar op
tijdens deze spannende battle! Wie weet de
meeste vreemde voorwerpen te vinden en
wie is de snelste speurneus? Alle
speurneuzen verzamelen!

Vandaag rust het recreatieteam lekker uit
maar morgen zijn we er weer. Komen jullie
dan weer allemaal?

11:00 uur

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

11:15 uur

Vrijdag 28 april

Levend Mens-erger-je-niet
We gaan een ouderwets potje
Mens-erger-je-niet-ten. Levensgroot, vet
cool! Doe je mee?

De Grote Kranten-Spelshow
Doe mee met je moeder en vader, want we
keren de kranten binnenste buiten tijdens dit
leuke spel! Welk team wint deze show,
waarin alles in het teken staat van goed
speurwerk en samenwerking?

KIDSCLUB: Zon
Met deze vrolijke zon schijnt bij jou altijd het
zonnetje!

Nummerbal
Luister goed welk nummer er geroepen
wordt, misschien moet jij dan wel in actie
komen! Naast nummerbal spelen we nog
meer leuke spelletjes met de bal.

19:00 uur

11:15 uur

15:00 uur

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

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

15:00 uur

Tafeltennis
Laat je niet onder de tafel spelen! Neem je
eigen batje mee en doe gezellig mee! Vanaf
8 jaar.

19:00 uur

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

20:00 uur

Mega-Grens-Smokkelspel 10+
Doe mee en probeer de douane te
ontvluchten! Smokkel zoveel mogelijk goud
naar de goudverzamelaars en win dit
spannende spel. Vanaf 10 jaar.

Zaterdag 29 april
11:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er vandaag weer met ons mee?
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