Recreatieprogramma 03 tot en met 05 Juni
20:00 uur

WELKOM ALLEMAAL!
Het wordt een superleuk Pinksterweekend, 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 deze vakantie en wij hopen jullie te zien bij één van
onze leuke activiteiten!

Een leuk en spannend spel! Ben jij ook slim
en snel? Dan mag je dit spel zeker niet
missen. Vanaf 8 jaar.

Maandag 5 juni
11:00 uur

Zaterdag 3 juni

13:00 uur

KIDSCLUB: Monsterpret
Vandaag een monsterlijk leuke knutsel!

13:00 uur

Letterpret
Zoek alle letters bij elkaar! Wie heeft het
snelst het woord bij elkaar gezocht?!

Ochtendgymnastiek
Tijd voor ochtendgymnastiek op de leukste
muziek.

11:15 uur

KIDSCLUB: Letter versieren
Met welke letter begint jouw naam?! Deze
morgen kun je de eerste letter van je naam
komen versieren, die je thuis mooi op de
deur van je kamer kunt plakken! We starten
de dag met leuke muziek! Wakker worden!

Het Recreatieteam

11:00 uur

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

11:15 uur

Fijne dagen en tot snel!

Water, Spons en Vuur!

15:00 uur

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

Pinkster Picknick Party!
Neem je broodjes lekker mee en kom lekker
picknicken! Wij zorgen voor wat lekkers te
drinken en maken er uiteraard een feestje
van!

19:00 uur

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

20:00 uur

Het grote Zoek-en-Vind-Spel
In een bepaalde tijd moet jij met je team
zoveel mogelijk voorwerpen zien te
verzamelen. Welk team gaat er met de
hoofdprijs vandoor?

Zondag 4 juni
11:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend weer met ons
mee?

11:15 uur

KIDSCLUB: Slak
Dat slakken niet saai zijn gaan wij deze
ochtend bewijzen! We gaan vrolijke,
kleurrijke slakken maken!

13:00 uur

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

15:00 uur

Burchtbal
Bewaak je burcht zo goed als je kunt bij
deze middeleeuwse sport op het sportveld!

19:00 uur

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