
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Lieve jongens en meisjes, 

 
Welkom terug op ons park! Wij staan te springen om leuke activiteiten met 

jullie te doen. Wij hebben er weer zin in en hopelijk jullie ook? 
 

Papa en mama mogen mee maar moeten op 1,5 meter afstand blijven. 
Alle activiteiten vinden buiten plaats. Als het heel hard regent kan het zijn dat 
er een vervangende activiteit buiten onder de tent of in de Huyskamer wordt 

gedaan. 
 

We hebben voor deze week weer een leuk thema bedacht en dat is: zon!  
Graag zien wij jullie bij de activiteiten! 

 

 

Wij vinden het heel leuk dat jullie er weer zijn maar vragen rekening te houden 
met de volgende punten:  

• Was je handen voor- en na de activiteit 
• Ben je verkouden of grieperig? Dan zien we je graag als je weer beter 

bent.  
• Ouders/verzorgers moeten verspreid staan en op 1,5 meter afstand. 

Houd deze afstand ook tot het animatieteam. 
• Kan jouw kind alleen mee met de activiteiten? Dan het kind gelieve alleen 

op pad te laten gaan.  
• Helaas deze periode geen high-5, knuffels en handjes geven. 



 

 

Zaterdag 22 Mei  
 
9:45 Ophaalparade  
Wij komen alle kinderen ophalen om samen 
de dag te starten. 
 
10:00 Knutselclub  
We gaan vandaag een hommel knutslen. 
We maken deze van een eierdoos  
 
13:30 Wc brillen spel   
 
15:30 Foto speurtocht  
Ken jij alle plekjes op de foto’s. Kom dan 
meedoen?  
 
18:45 Ophaal parade  
We komen alle kinderen ophalen om samen 
de dag af te sluiten.  
 
19:00 Poppentheater  
Voor onze aller kleinste hebben we weer 
een leuk verhaaltje klaar staan.  
 
19:15 Hamburgerspel 
In het bos zijn verschilende boerderijen. 
Elke boederrij heeft een ander onder deel 
voor de hamburger. Kan jou team  als 
eerste zijn hamburger compleet. 
 
21:00 Bosspel  
Kom jij mee doen? Ben je 8 jaar mag je 
mee onder begeleiding vanaf 10 jaar 
kun je mee zonder begeleiding. Zien wij 
jullie zo?  
 

Zondag 23 Mei  
 
9:45 Ophaalparade 
Wij komen alle kinderen ophalen om samen 
de dag te starten. 
 
10:00 Knutselclub  
We gaan een schaap maken. Kom je mee 
doen?  
 
13:30 Moestuin  
We gaan Ans helpen in de moestuin.  
 
15:30 Insecten bingo  
 
16:30 Dierengeluidenspel  
Kun jij alle dieren vinden? Kom en luister en 
zoek mee.  
 

Maandag 24 Mei  
 
9:45 Ophaalparade  
Wij komen alle kinderen ophalen om samen de 
dag te starten. 
 
10:00 Knutselclub  
We gaan weer wat leuks maken. Kom je me 
knutselen.  
 
13:30  Proef challange  
Kun jij geblinddoek raden wat je 
voorgeschoteld krijgt.  
 
 
 
  


