Recreatieprogramma 13 tot en met 19 Augustus
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!

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

19:00 uur

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

20:00 uur

Rirariteitentocht
Er zijn vreemde dingen aan de hand. Er
klopt iets niet! Ben jij een goede speurneus
en weet jij de rare dingen op te sporen?

Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

Dinsdag 16 augustus
Zaterdag 13 augustus
10:30 uur

11:00 uur

10:30 uur

Natuurlijk gaan we niet met echt glas
werken. Ben je al benieuwd hoe we dit gaan
oplossen?

KIDSCLUB: Muuraquarium
We gaan de boel gezellig maken en maken
met z'n allen een supergroot aquarium op de
muur!

11:00 uur

Kidsclub FunMix

Kidsclub FunMix

13:30 uur

Frozen Avontuur 3+
Volg Elsa tijdens deze winterse speurtocht
en ontrafel de puzzel om erachter te komen
waar Olaf zich bevindt. Voor alle kinderen
t/m 7 jaar.

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 14 augustus
Vrije dag recreatieteam

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

19:00 uur

Minidisco
Nog even lekker dansen voor het slapen
gaan... dans je nog even gezellig een
kwartiertje mee?

Onderwaterwereld Kids Disco!
Duik met ons mee onder water en swing en
spring op de leukste muziek! Je mag ook
zelf een cd meenemen.

Spetterpret
Ben jij niet bang om nat te worden, maar wil
je juist eventjes lekker afkoelen? Trek je
zwembroek aan en doe gezellig mee!

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

19:30 uur

KIDSCLUB: Glas in lood

20:00 uur

Ik Hou Van Holland
Hoeveel weet jij van Holland? De
geschiedenis, sport, spelling en nog veel
meer! Kom gezellig meedoen en sluit je aan
bij team oranje of rood/wit/blauw met deze
supergezellige Hollandse avond!

Vandaag is het recreatieteam vrij.

Maandag 15 augustus
10:30 uur

KIDSCLUB: Slak
We starten deze dag weer met een dansje
en gaan daarna een slak knutselen.

11:00 uur

Kidsclub FunMix

13:30 uur

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

15:30 uur

Trefbal Fun
We spelen allerlei soorten trefbal op het
sportveld! Kom gezellig meedoen, fun voor
iedereen!
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Woensdag 17 augustus

Vrijdag 19 augustus

10:30 uur

10:30 uur

KIDSCLUB: Safaridieren
Weet jij welke dieren je tegenkomt op
safari? Kom deze morgen weer gezellig
knutselen en je komt er snel genoeg achter!

KIDSCLUB: Nijlpaard
Het leeft in het water en het heeft een heel
grote bek. Dat is natuurlijk een Nijlpaard!
Kom je ook je eigen Nijlpaard knutselen?

11:00 uur

Kidsclub FunMix

11:00 uur

Kidsclub FunMix

13:30 uur

Levend Ganzenbord

13:30 uur

Boeven vangen!

Deze manier van ganzenbord ken je vast
nog niet! Een leuk en actief spel en zeker
niet voor domme ganzen!

18:30 uur

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

19:00 uur

Dierengeluidenspel
Lukt het jou de dieren op te sporen als de
avond valt? Luister goed naar de geluiden,
die zij maken! Wil jij als vrijwilliger meedoen
aan het spel, laat het weten aan het
recreatieteam!

Donderdag 18 augustus
10:30 uur

15:30 uur

KIDSCLUB: Luchtballon
Kijk daar nou aan de horizon, daar vliegt
een mooie luchtballon!

11:00 uur

Kidsclub FunMix

13:30 uur

Kringloop-Spel

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

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

20:00 uur

Een superspannend spel, waarbij jij als boef
het geld uit de kluis moet zien te stelen.
Maar pas op voor de politieagenten, want
die zullen er alles aan doen om ervoor te
zorgen, dat het geld in de kluis blijft!

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!

21:00 uur

Missie Undercover 10+
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
10 jaar.

Doe mee aan dit zoek- en renspel met
vragen over de natuur. Het is leuk en je
steekt er ook nog eens wat van op! 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
Ben je benieuwd wat jouw theatervriendjes
dit keer weer beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe theatershow!

19:00 uur

Minidisco
Dans en swing weer gezellig mee!

20:00 uur

Playbackshow
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.
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