Let op: Het programma is onder voorbehoud.
Dit in verband met de huidige maatregelen omtrent Covid-19!

Recreatieprogramma
Hemelvaart
13 t/m 15 Mei

Donderdag 13 mei
9:30 uur

Treintje
We halen je op bij één
van de stations! Hoor je
het gebrom van de trein
en de bel van de
machinist?

10:15 uur

Minidisco
Begin je dag fris en
fruitig met een paar
vrolijke dansjes.

10:30 –
11:00 uur

Knutselen groep 1
Een knipje hier, een
plakje daar, nog een
beetje glitter en dan is
het klaar!

11:00 –
11:30 uur

18:30 uur

19:00 uur

20:30 uur

Knutselen groep 2
Wat gaan we vandaag
knippen, plakken en
versieren?

vrijdag 14 mei
9:30 uur

Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We
gaan beginnen!!! Ga
met de trein mee !

10:15 uur

Minidisco
Hoor jij daar al de
leukste muziek van de
camping? Kom snel
naar het kinderparadijs

10:30 uur –
11:00 uur

Knutselen groep 1
Wat gaan we vandaag
knippen, plakken en
versieren?

11:00 uur –
11:30 uur

Knutselen groep 2
Kom jij ook laten zien
hoe creatief je bent?

18:30 uur

Treintje
Stap snel in want de
trein gaat weer
vertrekken. tsuh tsuh…

Treintje
We halen je op, ga je
met ons mee naar het
kindertheater? Bibi en
Ziza beleven weer een
nieuw avontuur!

19:00 uur

Bibi & Ziza
Theatershow
Wauwie, wauwie wat
zullen Bibi & Ziza
vandaag weer beleven?
Kom jij ook kijken?

Bibi & Ziza
Theatershow
Kijk daar! Zie jij ze al?
De twee leukste
vriendjes van de
camping!

20:30 uur

Game night 8+
We gaan verschillende
spelletjes spelen. Je
hoort bij het
Kinderparadijs welke!

Minute to win it
Weet jij allerlei spelletjes
binnen 1 minuut te
WELKOM ALLEMAAL!
vervullen?

We gaan weer van start! Elke dag komt het treintje langs! Stap je
ook op bij één van de stations? Dan gaan we met z’n allen
dansen! Kom je ook mee knutselen na de minidisco? We maken
de mooiste kunstwerkjes! Na de middag keren we terug met meer
dans en leuke spellen! Heb jij er al zin in? Je kan ons vinden bij
het kinderparadijs!
Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

Zaterdag 15 mei
9:30 uur

Treintje
Tsuh Tsuh
Wah....We halen je
op met de trein, ga
met ons mee!.

10:15 uur

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

10:30 uur
11:00 uur

Knutselen groep 1
Groen, paars, rood,
oranje, geel, witte
stippen... Wat is
jouw lievelingskleur?

11:00 uur
11:30 uur

Knutselen groep 2
Kom jij ook lekker
knippen, plakken en
kleuren?

17:00 uur

Theaterdiner met
Bibi & Ziza
Houd jij ook zo van
frietjes? Geef je dan
vandaag voor 15:00
uur op bij de receptie
voor €6,- p.p en kom
frietjes eten met Bibi
& Ziza!

20:30 uur

Levend Stratego
Weet jij de vlag te
bemachtigen van het
andere team? En wil
je dan de Bom, de
luitenant of juist de
mineur zijn?

Opstapplaatsen treintje:
Mol – Kinderparadijs - Uil

