Recreatieprogramma
Maandag 10 augustus t/m zondag 16 augustus

‘Jongens
tegen de
meisjes’
Vanavond gaan we jullie
kennis testen over allerlei
onderwerpen, maar we doen
ook leuke opdrachten. Wie
gaan er winnen? De jongen?
Of toch de meiden?

‘Vossenjac ht’
Over de camping zitten
allerlei sprookjes verdeeld.
Kun jij ze vinden?
En weet jij ook bij iedereen
een ingrediënt voor de
toversoep te veroveren?

Thema: Sprookjes
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Week
33

Maandag
10 augustus

Dinsdag
11 augustus

Woensdag
12 augustus

Donderdag
13 augustus

Vrijdag
14 augustus

Zaterdag
15 augustus

Zondag
16 augustus

Tolbeat

Vandaag
is het
Tolteam
vrij.

Vossenjacht
10:0010:15

10:1511:00

Tolbeat

Tolbeat

Tolbeat

Knutsel:
Heks

Knutsel:
Kroon

Knutsel:
Kasteel

Kinderbingo

Spellenmix

Dit is een plaatjesbingo

Deze week:
Wolf en de 7 geitjes
Heksendans

Tien tellen in
de jugle

Inschrijven
verplicht bij
het Tolteam.
Kijk voor meer
informatie op de
achterkant
van dit boekje.

Tolbeat

Knutsel:
Dwerg kleien

Knutsel:
Prins(es)

Sportmix

Vanaf 16:00
Bingo

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.

14:0015:00
Deze week:
Trefbal
Badminton

De kinderbingo is met
plaatjes. €5,00 per
boekje, waarop we
3 rondes spelen.

Inschrijven verplicht
(bij de receptie)
Extra info hiernaast

18:4519:00

(Corona)Informatie
Ophaalparade

Vanaf 19:00
Horeca

Ophaalparade

Filmavond

Voorlezen

Vanaf 19:00

Ophaalparade

Ophaalparade

Bij slecht weer wordt
er gezorgd voor een
vervangende activiteit.

19:0019:30
Theater

Theater

Er wordt altijd
verzameld bij de
recreatiezaal tenzij
anders aangegeven.

Minidisco

Vossenjacht

20:3021:15
Jongens tegen
de meiden 8+

Volleybal 12+
Op het sportveld

Workshop 14+
Deze week een
workshop met dopjes.
Hierover volgt later
meer informatie.

Jeugdavond

Blijf thuis als je
verkouden bent of
koorts hebt.

Familie voetbal
Op het sportveld

XX

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

