Recreatieprogramma
Maandag 3 augustus t/m zondag 9 augustus

‘ Mu s i c a l ’
Later deze zomervakantie
wordt duidelijk welke musical
we gaan spelen.

‘ Thank you 4
the music ’
Tijdens deze avond worden er
verschillende musicale rondes
gespeeld, waarmee punten
verdiend kunen worden.
Jij doet toch ook mee?

Thema: Eten

el
K ijk sn
r
verde

Week
32

Maandag
3 augustus

Dinsdag
4 augustus

Woensdag
5 augustus

Donderdag
6 augustus

Vrijdag
7 augustus

Zaterdag
8 augustus

Musical
10:0010:15
10:1511:00

Tolbeat

Knutsel:
Pizza

Tolbeat

Knutsel:
Fruit

Tolbeat

Knutsel:
Taart
14:00-16:00

14:0015:00
Kinderbingo

Dit is een plaatjesbingo

Pannenkoeken
festijn

Oefenen Musical

(zie de posters)

18:4519:00
Ophaalparade

19:0019:30

Theater

Vanaf 19:00
Horeca

Filmavond

Inschrijven
is verplicht.
Schrijf je
uiterlijk
dinsdag 4
augustus in
bij het T
olteam
In de loop van
de zomervakantie wordt
duidelijk welke
musical het
gaat worden.

Tolbeat

Tolbeat

Knutsel:
Wortels

Knustel:
Bakker

Hockey 8+
Op het sportveld

Vanaf 16:00
Bingo

Zondag
9 augustus
Vandaag
is het
Tolteam
vrij.

Toelichting kleuren
Knutselen. Ben je jonger
dan 4 jaar, dan hebben
we graag dat je jou papa
of mama meeneemt.
We halen alle kindjes
op om mee te komen
naar het theater of het
voorleesverhaal.

Morgen
zijn we
er weer!

De bingo is op het terras.
Bij slecht weer gaat de
bingo niet door, maar is
er wel een instuifmiddag
voor de kinderen.
€7,50 per plankje,
waarop we 5 rondes
spelen.
De kinderbingo is met
plaatjes. €5,00 per
boekje, waarop we
3 rondes spelen.

Inschrijven verplicht
(bij de receptie)
Extra info hiernaast

(Corona)Informatie
Ophaalparade

Ophaalparade

Ophaalparade

Voorlezen

Theater

Minidisco

Bij slecht weer wordt
er gezorgd voor een
vervangende activiteit.
Er wordt altijd
verzameld bij de
recreatiezaal tenzij
anders aangegeven.

20:3021:15
20:30-21:30
Thank you 4 the
music

Bekijk de achterkant
van dit boekje voor
meer informatie.

Slagbal 10+
Op het sportveld

Oefenen Musical

Jeugdavond

Blijf thuis als je
verkouden bent of
koorts hebt.

Levend stratego
10+

XX

Kun jij zelf meedoen
met de activiteit?
Laat dan je papa
en mama thuis!

