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.
Dieren
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 10 augustus

Dinsdag 11 augustus

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

9:45 Ophaalparade met aansluitend
dieren eten geven
Wij komen alle kinderen ophalen om
samen de dag te starten. Met
aansluitend eten geven

10:15 Knutselclub
We gaan vandaag weer iets moois
maken, knutsel je mee?
13:30 Dierenspeurtocht
Kun jij alle sporen van de dieren vinden?
15:30 Speurspel dier en natuur
Wat we gaan doen is nog geheim. Wil je
graag weten wat we gaan doen kom dan
mee spelen.
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 Dierengeluidenspel
Kun jij heel goed dieren nadoen kom
dan gezellig mee doen?

10:00 Knutselclub
We gaan vandaag een kwal maken doe
je mee?
13:30 Groente tuintjes
Ans kan onze hulp vandaag weer goed
gebruiken. Helpen jullie mee?
15:30 Dierenmiddag
We gaan vanmiddag naar de diertjes ga
je mee?
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?
21:00 Weerwolven
Speel je mee met een potje weerwolven
lekker rond het kampvuur?

Woensdag 12 augustus

Donderdag 13 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
We gaan vandaag een voederhuisje
maken.

10:00 Knutselclub
We gaan vandaag weer iets moois
maken, knutsel je mee?

13:30 Dieren memorie
Maak jij mee je eigen dieren memorie?
We gaan hem daarna wel even
uitproberen.

13:30 Oefenen Lion King
Op zaterdag vind de show de Lion King
plaats doe jij mee kom dan oefenen

15:30 Dierenspelletjes
We hebben verschillende spelletjes in
thema doe je mee?
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 Veehandel
Kom jij mee doen met dit leuke bosspel?

15:30 Boerderijspelletjes
We spelen spelletjes in het thema
boerderij.
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 quiz
Ben jij het slimste kind van het park?
Kom dan mee doen met deze quiz
21:00 Ik weet er alles van Quiz
Een leuke quiz voor de oudste jeugd

vrijdag 14 augustus

Zaterdag 15 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
We gaan vandaag leuke dingen maken
voor de show. Kom jij helpen?

10:00 Knutselclub
We gaan vandaag draak maken. Ook
maken we de laatste dingen voor de
show af.

13:30 Oefenen Lion King
We gaan weer oefenen voor de show
15:30 BusKruit
Verstoppertje maar dan net even
anders.
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 Kampvuur
We gaan een kampvuurtje maken kom
jij er gezellig bij zitten?

13:30 Oefenen show
Vandaag is het zo ver de laatste
oefendag.
15:30 Generale met aansluitend zaal
versieren
Ja we gaan de show helemaal door
nemen. Daarna gaan we alles mooi
versieren.
18:45 Ophaalparade
We komen je halen bij je caravan, huisje
of tent.
20:00 The Lion King
Ja eindelijk is het zo ver de show van de
Lion King. komen jullie kijken naar de
kinderen van het park?

