Recreatieprogramma
Week 34

17 t/m 23 augustus

WELKOM ALLEMAAL!
Wauw, wij zijn al weer aangekomen bij
de laatste week van de animatie! Ow
nee toch? Maar ben niet bang, we gaan
deze week nog afsluiten met een
knaller! Nog een paar keer lekker met
z’n alle spelletjes spelen. Nog een paar
dagen fantastische knutsels creëren.
En ons stiekem al een beetje
voorbereiden om weer naar school te
gaan! Dus kom deze week nog een
laatste keer met ons feesten en dan
zorgen we dat je deze vakantie niet
meer vergeet!

21:00 uur

Vandaag bingo voor jong en
oud. Vanaf 10 personen word
er al een bingo gespeelt.
€2,- per kaart.

Zondag 18 augustus
09:30 uur Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We halen je
op met de trein, ga met ons
mee!.

10:00 uur Let’s dance
Goedemorgen modellen! Zijn
jullie allemaal klaar voor een
frisse morgen? Kom even
lekker met ons rekken en
strekken!

Fijne vakantie en tot snel!
Het Recreatieteam

Zaterdag 17 augustus
09:30 uur

10:00 uur

10:30 uur Knutselen
Vandaag komt een echte
modeontwerper langs op de
camping die met ons echte
mode gaat creëren.

Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We gaan
beginnen!!! Ga met de trein
mee!.

14:00 uur Het koekjes spektakel
Weet jij genoeg koekjes te
verzamelen, doormiddel van de
juiste opdrachten uit te voeren.
Maar kijk uit dat koekie monster
je koekjes niet afpakt!

Let’s dance
Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

10:30 uur

Knutselen
Kom jij ook even laten zien hoe
creatief je bent?

14:00 uur

18:30 uur

We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

19:00 uur Bibi & Ziza Theatershow
Wauw een echte
modeshow op het park!
Hoe gaat dat dan? Mogen
wij ook mee doen?

Treintje
We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

19:00 uur

18:30 uur Treintje

Fotoshoot met Magnix
Wil jij ook op de foto met onze
grote vriend Magnix? Kom dan
vanmiddag naar het
kinderparadijs & neem je
camera mee!

Bibi & Ziza Theatershow
Yes! De zomervakantie gaat
eindelijk beginnen. Bibi & Ziza
zijn er al helemaal klaar voor!

Bingo!

20:30

Zoek de verschillen
Weet jij de verschillen te vinden
in de plaatjes? Let goed op
want misschien zit er ergens
wel een verassing.

10:00 uur Let’s dance
Goede morgen iedereen,
schud jij jezelf even lekker
wakker met onze vrolijke
ochtend muziek!

Maandag 19 augustus
09:30 uur

Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We gaan
beginnen!!!Ga met de trein
mee!.

10:00 uur

14:00 uur Sportmix
Voetbal! Pak jij de juiste bal?
Of moest je toch een stick
hebben?

Knutselen
Vandaag laten we onze
fantasie weer de volle gang
gaan. Kom en doe met ons
mee!

14:00 uur

Oranje, paars, groen, geel of
toch rood. Alle kleuren worden
weer gebruikt vandaag!

Let’s dance
Begin je dag goed en kom met
ons dansen en swingen tot je
niet meer stil kunt staan!

10:30 uur

10:30 uur Knutselen

18:30 uur Treintje
We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

Levend twister
Heb jij wel eens twister
gedaan? Nou wij doen het
lekker helemaal anders. Maar
let op, werk goed samen en
laat niet los!

19:00 uur Bibi & Ziza Theatershow
Ik ben Ziza,
Ik ben Ziza,
Maar jij bent toch Bibi?
Maar jij bent toch Bibi?
Nou praat me niet na!
Nou praat me niet na!!

18:30 uur Treintje
We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

17:00

Doe jij mee met onze echte
Hollandse spelshow? Kom dan
snel naar het kinderparadijs en
zie wie er wint!

Theaterdiner met Bibi &
Ziza
Houd jij ook zo van frietjes?
Geef je dan vandaag voor
15:00 op bij de receptie voor
€5,- p.p en kom frietjes eten
met Bibi & Ziza!

20:30 uur

20:30 uur Ik hou van Holland

De krantenrace
Luister naar de vraag, denk
even na, geef en antwoord en
dan…. RENNEN!!!

Woensdag 21 augustus
09:30 uur

Tsuh Tsuh Wah....We gaan
beginnen!!!Ga met de trein
mee!.

10:00 uur

09:30 uur Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We gaan
beginnen!!!Ga met de trein
mee!.

Let’s dance
Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

10:30 uur

Dinsdag 20 augustus

Treintje

Knutselen
Houd jij van kleuren? En doe je
dat dan met stiften of liever met
potloden? Bij ons mag het
allemaal.

14:00 uur

Lekker knallen

14:00 uur

Met een ballon aan je been, zo
hard rennen als je kan! Maar
loop niet recht want anders is
het zo knal, boem, ballon weg.

Vandaag doen wij lekker wat
jullie willen! Voetbal, tikkertje,
vlaggenroof. Het mag vandaag
allemaal! Wat wil jij doen?

18:30 uur
17:00

Pizza eten!
Schrijf je vandaag voor
15:00 in op de receptie
voor maar €7,50 (excl.
drinken) en eet samen
met het animatieteam
zoveel pizza’s als je maar
op kan!

18:30 uur Treintje
We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

19:00 uur

Bibi & Ziza Theatershow
Doe eens gek, doe eens raar.
Wow de show gaat beginnen,
zit jij al helemaal klaar?

20:30 uur

Weerwolven van
wakkerdam 10+
Ben stil en let heel goed op!
Voor dat je het weet is het
weer dag, maar pas op de
weerwolf!

Donderdag 22 augustus
09:30 uur

Treintje
Tsuh Tsuh Wah....We gaan
beginnen!!!Ga met de trein
mee!.

10:00 uur

Let’s dance
Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

10:30 uur

Knutselen
Met z’n alle kijken we terug op
een zomer vol met knutsels.
Wat was jouw favoriet?

Kids choice

Treintje
We halen je op, ga met ons
mee naar het kindertheater!.
Wij zijn er klaar voor..

19:00 uur

Bibi & Ziza Theatershow
Wow, die vakantie ging echt
snel voorbij zeg? Hmm wat heb
jij allemaal voor leuke dingen
gedaan deze keer?

20:30 uur

Goodbye party
Ownee toch, de vakantie is al
weer afgelopen… Maar niet
getreurd! Wij sluiten af met een
knaller! Kom snel naar het
kinderparadijs en maak het zelf
mee!

Vrijdag 23 augustus
Het animatieteam is vrij
vandaag.
Dank jullie wel voor weer
een super vakantie! We
hopen jullie volgend jaar
weer terug te zien voor
weer een jaar vol met
muziek, spellen en plezier!
Dikke knuffel van het
animatieteam

