
 

 

 

 
10.00 Knutsel frutsel                  

We gaan een skelet maken. In je tasje vind je de knutsel en uitleg! 

 Waar: in je eigen huisje of tent 
 
 

14.00 uur challenges                  

We dagen jullie uit om de hele week mee te doen aan onze challenges. Elke 
dag komt er op onze Facebookpagina: Animatie Witterzomer per 

leeftijdscategorie een challenge te staan. Doe mee en krijg voor iedere 
geslaagde challenge 10 punten en voor een poging 5 punten. Je hebt steeds de 

tijd totdat de volgende online komt. Heb je de challenge gedaan of 
geprobeerd, app dan je naam, leeftijd en foto of video naar 063879023 en 

maak kans op een te gekke prijs! 

Waar: in je eigen huisje of tent 

19.00 uur Voorlezen                  

We gaan vanavond een verhaaltje voorlezen. Zien we je op onze nieuwe 
Facebookpagina: Animatie Witterzomer? 

Waar: op onze Facebookpagina Animatie Witterzomer 

 

 
 
  

10.00 uur Flessenvoetbal tot 12 jaar 

Laat je zien en laat je horen, probeer op afstand zo veel mogelijk te scoren! 
Let op: i.v.m. de veiligheid geen ouders langs de kant! 

Waar: sportveld zwembad 
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Vrijdag 1 mei 

Zaterdag 2 mei 



 

 

14.00 uur challenges 

We dagen jullie uit om vandaag mee te doen aan onze laatste challenges. 
Kijk voor de omschrijving bij de uitleg van gisteren 

Waar: in je eigen huisje of tent 

 

19.00 uur Speurtocht 

In het tasje zit een speurtocht en deze kan je zelf lopen! Heel veel speurplezier! 

Waar:  start receptie 

 
 

10.00 uur Knutsel frutsel 

In je tasje vind je de spullen en uitleg die je nodig hebt om je eigen kalender te 
maken! 

Waar: in je eigen huisje of tent 
 

14.00 uur Challenges   

De hele week hebben jullie mee kunnen doen aan onze challenges. Per 
categorie is daar een winnaar uitgekomen, de persoon met de meeste punten! 

We gaan de winnaars vandaag bekend maken op onze Facebook pagina: 
Animatie Witterzomer! Wie gaat er vandoor met de prijs? 

Waar: Facebookpagina Animatie Witterzomer 

 

19.00 uur RappeHap bingo! 

Heb jij een besteding vna minimaal €10,- gedaan bij de Rappehap en je bon 
bewaard? Dan is die bon misschien wel een prijs waard! De laatste winnaars 

zullen bekend gemaakt worden op onze Facebook pagina: Animatie 
Witterzomer! 

Waar: Facebookpagina Animatie Witterzomer 

Zondag 3 mei 
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