Welkom op De Kleine Belties

Peuter & kleuter
week 2021

Welkom
Wat leuk dat jullie er zijn!

Wij hebben zin in een week gezelligheid. De peuter en kleuter-week staat in het teken van
ontmoeting voor ouders en de kleuters en peuters. Wij hebben een programmaatje
gemaakt waarin van alles te doen is.
Heb je vragen? Wij staan je graag te woord.
Wij wensen jullie een fijne en plezierige vakantie toe en hopen jullie deze week te
ontmoeten.
Wij zouden het super leuk vinden om van deze speciale week foto's te ontvangen om
volgend jaar te mogen gebruiken op onze website. Heb je deze foto's? Deel ze gerust met
ons via info@kleinebelties.nl
Alle activiteiten zijn op het Hakkersplein en/of de Plaza. Daar verzamelen wij dus ook
steeds. Tot bij de activiteiten :)
Groetjes, Annerieke & Iris

Programma

18.30 | Verhaaltje voor het slapen gaan

Vrijdag
Zaterdag
09.30
13.30
16.00
18.30

Inloop ochtend | zie uitleg | Beltieshorst
Knutselen | Beltieshorst
Zandkastelen bouwen| zie uitleg | Strand Zwemvijver
Verhaaltje voor het slapengaan |Beltieshorst

Zondag 19.00 uur | Zondagavondzang
Samen zingen tot Gods eer. Bij mooi weer zingen wij
samen op het Hakkersplein

Wilt u als ouders ook in de Beltieshorst
rekening houden met de 1.5 meter regel?

Nu ook GRATIS wifi op het Hakkersplein

Wifinaam: beltieshorst Wachtwoord: beltiesfree

Programma
Maandag
09.30
13.30
16.00
18.30

Inloop ochtend| zie uitleg| Beltieshorst
Wandeling| zie uitleg | Start Hakkersplein
Darten met de vaders | zie uitleg| Plaza
Verhaaltje voor het slapengaan |Beltieshorst

Dinsdag
09.30
13.30
16.00
18.30

Inloop ochtend| zie uitleg | Beltieshorst
Eekie komt langs uitleg| Hakkersplein
Creatief met de moeders| Zie uitleg| Beltieshorst
Verhaaltje voor het slapengaan |Beltieshorst

Woensdag
09.30
13.30
16.00
17.30
18.30

Inloop ochtend| zie uitleg | Beltieshorst
Speurneuzentocht | Start Hakkersplein
Danspret | Hakkersplein
Pannenkoekenfeest | zie uitleg | Beltieshorst
Verhaaltje voor het slapengaan |Beltieshorst

Programma
Donderdag
09.30
13.30
16.00
18.30

Inloop ochtend| Uitleg | Beltieshorst
Waterpret | Strand zwemvijver
Kleuren | Beltieshorst
Verhaaltje voor slapengaan | Beltieshorst

Vrijdag 09:30 uur - Uitzwaaiochtend

Uitleg
Inloopochtend
Elke ochtend hebben wij een inloop ochtend. Kom gezellig langs wij zorgen
voor koffie thee ranja en een leuke activiteit voor de kids.
Zandkastelen bouwen
Bouwen jullie ook zulke mooie zandkastelen? Neem voor de zekerheid wel
nog even je eigen zandbakspullen mee als je die hebt. Zo kunnen we met
zijn allen tegelijk zandkastelen bouwen!
Tot dan!
Wandeling
Voor de wandeling zoeken wij een kind en kinderwagen vriendelijke
wandeling uit, We starten op de camping en lopen een rondje in de
omgeving.
Darten met de vaders
Beste papa’s het is even tijd voor een mannenuurtje! Gezellig met z’n allen
even een potje darten. Vergeet je niet bij ons op te geven! Dit kan gewoon
tijdens de rest van de activiteiten als u ons even aanspreekt.
Creatief met de moeders
Lieve mama’s ook het vrouwen uurtje vergeten we zeker niet! Even een
uurtje met de dames lekker creatief zijn.
Pannenkoekenfeest
Deze hele week is natuurlijk al 1 groot feest. Maar wij nog een extra
Pannenkoeken feest! Als iedereen zijn eigen pannenkoeken mee neemt
kunnen we een lekker feestje bouwen!

Nu ook GRATIS wifi op het Hakkersplein

Wifinaam: beltieshorst Wachtwoord: beltiesfree

