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 word gedaan.
We hebben voor deze week weer een
leuke thema week bedacht en dat is.
Water
Graag zien wij jullie bij de activiteiten
Liefs het animatieteam, en natuurlijk
Korrel en Blaadje

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

 Was je handen voor- en na de
activiteit
 Ben je verkouden of grieperig?
Dan zien we je graag als je weer
beter bent.
 Ouders/verzorger moeten
verspreid staan en op 1,5 meter
afstand. Houd deze afstand ook
bij 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.

Maandag 3 augustus

Dinsdag 4 augustus

9:45 Ophaalparade met ochtendgym in
het zwembad
Wij komen alle kinderen ophalen om
samen de dag te starten. Met
aansluitend ochtendgym

9:45 Ophaalparade
Wij komen alle kinderen ophalen om
samen de dag te starten.

10:15 Knutselclub
We gaan vandaag een walrus knutselen
13:30 Waterspelletjes
We hebben verschillende spelletjes met
water doe je mee?
15:30 Feestdrankjes
Houden jullie ook zo van een feestje?
Wij wel, maak dan samen met ons deze
heerlijke drankjes
18:45 Ophaalparade
We komen je halen bij je caravan, huisje
of tent.
19:00 Korrel en blaadje poppentheater
Korrel en blaadje hebben van alles
meegemaakt vandaag hierover vertellen
ze graag
19:15 Spons water vuur
Speel jij mee met dit leuke bosspel

10:00 Knutselclub
We gaan weer iets moois maken kom jij
mee knutselen
13:30 Groente tuintjes
Ans kan onze hulp vandaag weer goed
gebruiken. Helpen jullie mee?
15:30 Flessenvoetbal
Schiet jij zo alle flessen om? Of is jou fles
het eerste leeg? Kom gezellig mee doen.
18:45 Ophaalparade
We komen je halen bij je caravan, huisje
of tent.
19:00 Voorlezen met aansluitend
dansspelletjes
Vanavond word er een leuk verhaaltje
voor gelezen. Kom je luisteren en dans
je daarna mee?
21:00 Vlaggenroof 10+
Welk team weet als eerste de vlag van
de tegenstander te stelen?

Woensdag 5 augustus

Donderdag 6 augustus

9:45 Ophaalparade
Wij komen alle kinderen ophalen om
samen de dag te starten.

9:45 Ophaalparade
Wij komen alle kinderen ophalen om
samen de dag te starten.

10:00 Knutselclub
Kom jij mee een onderwaterwereld
knutselen

10:00 Knutselclub
Vandaag word er weer iets leuks
gemaakt. Kom je ook?

13:30 Zandkastelen bouwen
Kun jij het mooiste zandkasteel
bouwen? Kom dan snel mee doen.

13:30 Zwembadspelletjes
Kom we gaan met z’n alle naar het
zwembad speel je daar mee een
spelletje?

15:30 Sponzen volley
Kun jij droog blijven tijdens een potje
volleybal?
18:45 Ophaalparade
We komen je halen bij je caravan, huisje
of tent.
19:00 Korrel en blaadje poppentheater
Korrel en blaadje hebben van alles
meegemaakt vandaag hierover vertellen
ze graag
19:15 Levend ganzenbord
Je kent het spelletje ganzenbord vast
wel deze variant is net anders. Wil je
weten hoe dat werkt speel dan mee.

15:30 Water estafettes
Lukt het jou om het meeste water naar
de overkant te brengen.
18:45 Ophaalparade
We komen je halen bij je caravan, huisje
of tent.
19:00 Korrel en blaadje poppentheater
Korrel en blaadje hebben van alles
meegemaakt vandaag hierover vertellen
ze graag
19:15 ABC zoekspel
Hoe we dit spel spelen is een verrassing.
Wil jij weten hoe het werkt kom dan
mee spelen.
21:00 Filmavond 12+
Een film voor onze oudste jeugd. Kom jij
mee kijken?

vrijdag 7 augustus

Zaterdag 8 augustus

9:45 Ophaalparade
Wij komen alle kinderen ophalen om
samen de dag te starten.

9:45 Ophaalparade
Wij komen alle kinderen ophalen om
samen de dag te starten.

10:00 Knutselclub
Vandaag word er weer iets leuks
gemaakt. kom je ook?

10:00 Knutselclub
We gaan weer wat moois maken doe je
mee?

13:30 Boswandeling naar de waterplas
Loop je mee naar de waterplas en
uitkijktoren?

13:30 Proefjes speurtocht
Er zijn zoveel leuke proefjes ken jij ze al.
Wij hebben ook een paar leuke proefjes
klaar staan doe je mee?

15:30 Glijbal
Voetbal maar dan net anders kun jij
blijven staan?
18:45 Ophaalparade
We komen je halen bij je caravan, huisje
of tent.
19:00 Korrel en blaadje poppentheater
Korrel en blaadje hebben van alles
meegemaakt vandaag hierover vertellen
ze graag
19:15 Tik spelen
Kom jij mee doen met allemaal
verschillende tikspelletjes?

15:30 Buskruit
Verstoppertje maar dan net even
anders.
18:45 Ophaalparade met Korrel en
Blaadje
We komen je halen bij je caravan, huisje
of tent.
19:00 Korrel en blaadje theater met
dansen
Kom jij luisteren naar wat Korrel en
Blaadje allemaal hebben meegemaakt?

