Recreatieprogramma 23 tot en met 29 Juli
18:30 uur

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 wij hopen jullie te zien bij één van onze leuke
activiteiten!

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

19:00 uur

20:00 uur

Dinsdag 26 juli

KIDSCLUB: Heksen en Tovenaars
Kom deze morgen een heksenhoed of een
tovenaarshoed maken!

11:00 uur

Kidsclub FunMix

Kidsclub FunMix

13:30 uur

Balspelletjes 3+
Speciaal voor alle kleintjes spelen we
verschillende leuke balspelletjes! Alle kids
van 3 t/m 7 jaar verzamelen!

Ben je al klaar met knutselen of heb je
gewoon zin in een paar leuke spelletjes?
Doe dan mee met FunMix!

13:30 uur

Waanzinnig Welkomstfeest!
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!

18:30 uur

15:30 uur

18:30 uur

Zondag 24 juli
Vrije dag recreatieteam
Vandaag is het recreatieteam vrij.

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

19:00 uur

Minidisco
Daar gaan we weer, nog even lekker
dansen op de leukste minidisco-dansjes!
Dans je met je theatervriendjes een
kwartiertje mee?

Magische Kids Disco!
Lekker swingen en springen met een vleugje
magie! Heb je een leuke cd, neem deze dan
mee!

Blij dat ik schuif!
We glibberen en glijden er vandaag op los
op onze mega-vette, lange, gladde
buikschuifbaan! Trek oude kleren of je
zwembroek aan en doe gezellig mee!

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

19:30 uur

KIDSCLUB: Uil
Goedemorgen allemaal! We maken deze
morgen een uil. Kom je ook gezellig
knutselen?

Zaterdag 23 juli

11:00 uur

Nummerjacht
Rennen, sluipen, alles om zo snel mogelijk
van elke kleur het hoogste cijfer te
bemachtigen! We zijn op zoek naar
vrijwilligers.

10:30 uur
10:30 uur

Minidisco
Dans gezellig met je theatervriendjes mee
op de leukste minidisco-dansjes!

Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

Loek & Lot Theatershow

20:00 uur

Mijn Vader Is De Beste!
Kom gezellig kijken naar deze leuke
spelshow waarin vaders strijden om de
beste te zijn! Is jouw vader volgens jou de
beste? Geef je dan samen op voor deze
spelshow bij het recreatieteam! We zijn op
zoek naar 5 vaders die samen met hun kind
de strijd aan willen gaan.

Maandag 25 juli
10:30 uur

KIDSCLUB: Monsterpret
Vandaag een monsterlijk leuke knutsel!

11:00 uur

Kidsclub FunMix

13:30 uur

Boskaarten
Wie weet zijn tegenstander te verslaan
tijdens dit spannende spel?

15:30 uur

Alle Hoeken van het Veld
Je bent toch niet bang voor de bal?! Kom
gezellig meedoen, want we hebben
verschillende balspellen zoals hindernisbal,
balwerpen en penalty schieten voor je
klaarstaan! Een sportieve activiteit voor
iedereen vanaf 8 jaar.
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Woensdag 27 juli
10:30 uur

13:30 uur

15:30 uur

20:00 uur

‘Graag uw aandacht voor het volgende.’
Maar dat is een vreemd begin van de dag?
Wat is er toch allemaal aan de hand? Wij
hebben geen idee, dus laten we maar
gewoon beginnen met knutselen.

Vrijdag 29 juli

De politietraining

10:30 uur

Neem je hele politie uitrusting mee en neem
iedereen mee die je onderweg tegenkomt.
Het is tijd om 1 groot team te gaan vormen.
1 voor allen! Allen voor 1! De politie zal je
vertellen waar we moeten verzamelen.

11:00 uur

Kidsclub FunMix

Het grote sporenonderzoek

13:30 uur

Lepelfestijn
De meest gekke, leuke en hilarische spelen
met lepels!

15:30 uur

18:30 uur

Vanavond gaan we proberen om alles op te
lossen. Hebben we genoeg geleerd en
kunnen we onze nieuwe vrienden helpen?
Zorg dat je op tijd bent zodat je je skills kunt
gaan inzetten!

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

19:00 uur

Minidisco
Ken jij alle minidisco-dansjes al? Dans met
ons mee!

Minidisco
De reconstructie

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

Dans en swing weer gezellig mee!

20:00 uur

KIDSCLUB: Handenboom
We maken vandaag een handenboom! Wil
je weten wat dat is en hoe je dit moet
maken? Je bent van harte welkom!

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

19:00 uur

Vandaag is het dan eindelijk weer zover: de
playbackshow! Iedereen heeft hard
geoefend, dus kom allemaal kijken naar
onze eigen popsterren van vanavond!
Inschrijven voor de playbackshow kan bij het
recreatieteam.

Graag uw aandacht voor het
volgende

Om alle feiten boven tafel te krijgen is het
belangrijk dat we alle sporen en
aanwijzingen goed onderzoeken. Alleen dan
kunnen we deze zaak oplossen. Vergeet je
notitieboekje niet. Je weet nooit of het nog
van pas kan komen. De politie kan jouw hulp
goed gebruiken!

18:30 uur

Playbackshow

21:00 uur

Prison Break Game 10+
Kun jij uit de gevangenis ontsnappen?
Gelukkig krijg je hulp van andere
gevangenen! Pas wel op voor de bewakers,
die zijn niet mals! Een spannend spel voor
iedereen vanaf 10 jaar.

Donderdag 28 juli
10:30 uur

KIDSCLUB: Octopus
Diep in de zee leeft de octopus en deze
heeft heel veel armen! Weet jij hoe de
octopus eruitziet?!

11:00 uur

Kidsclub FunMix

13:30 uur

Maffia-Spel
Doe mee met dit superspannende
maffia-spel! Vanaf 8 jaar.

15:30 uur

Playbackshow: generale repetitie
Voor de allerlaatste keer oefenen voor de
playbackshow van vanavond. Vergeet je cd
en je kleding niet en straal alvast als een
echte popster op het podium!

18:30 uur

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

19:00 uur

Minidisco
Trek je dansschoenen maar aan en swing
nog even met je theatervriendjes mee op de
leukste muziek!

Vakantiepark de Reebok, Duinenweg 4, 5062 TP, Oisterwijk, 013-5282309, info@dereebok.nl

