
 

Recreatieprogramma 

 

Maandag 6 juli t/m 

donderdag 9 juli 



 

WELKOM ALLEMAAL! 
 

We zijn weer van start. Ook dit jaar is 
er natuurlijk het treintje weer. De 

leukste liedjes van Magnix  waar we 
even lekker wakker van kunnen 
worden. Om vervolgens creatief 

bezig te zijn bij het knutselen. Dan 
kunnen we de dag weer tegen aan 
met een leuk spellen & theater. Het 

animatie programma staat weer 
leuke activiteiten. Dus je hoeft je niet 
te vervelen tijdens de vakantie. Heb 
jij er al zin in kom snel even kijken in 

het kinderparadijs!   
 

Fijne vakantie en tot snel!  
Het Recreatieteam  

 

Maandag 6 juli 

 
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.  

10:15- 11.00 
uur 

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

18:30 uur Treintje 
We halen je op, ga met ons 
mee naar het kindertheater! 
Om lekker je los te dansen.  
 

19:00 uur Let’s dance  
Kom gezellig mee dansen wij 
hebben er al zin in. 

20.00 uur  Levend flipperkast spel 
avond activiteit 
We spelen het levend 
flipperkast spel ben jij al 
nieuwsgierig kom dan snel naar 
het kinderparadijs.  

 

Dinsdag 7 juli 

 
09:30 uur Treintje 

Ben je al wakker!! We halen je 
op met de trein, ga met ons 
mee!.  

10:00 uur Let’s dance 
Begin de dag met een dansje. 
Met een beetje swingen in de 
ochtend kan je de dag goed 
beginnen.  

 
10:15 uur Knutselen 

Een knipje hier, wat plak daar. 
Eventjes wat kleur toevoegen 
en dan nog wat glitters en dan 
is het klaar.  
 

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

19:00 uur Let’s dance  
De minidisco is weer begonnen 
ken jij de dansjes nog? 

20:00 uur Flessenvoetbal Avond 
activiteit.  
Kan jij jouw fles het langst 
omhoog houden? 
  

Woensdag 8 juli 

 
09:30 uur Treintje 

Hoor jij hem al aankomen… 
We komen je ophalen met 
onze trein! 

10:00 uur Let’s dance 
Begin je dag goed en kom met 
ons dansen en swingen tot je 
niet meer stil kunt staan!  

10:15 uur Knutselen 
Ben jij benieuwd wat we 
vandaag gaan maken? Kom 
dan mee doen met de knutsel.  

  



 

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

19.00 uur Let’s dance  
dansen swingen en springen 
de leukste liedjes komen weer  
met een noodgang voorbij. 

20:00 uur 30 Secondes  
Ben jij het snelst met het 
omschrijven van de leukste 
woorden dingen en namen.  
 

 

Donderdag 9 juli  
09:30 uur Treintje 

Tsuh tsuh ben jij er klaar voor, 
dan halen we je op om lekker 
te gaan swingen! 

10:00 uur Let’s dance 
Swing die heupen lekker los en 
spring op en neer, maar let op! 
Val maar niet neer.  

10:30 uur Knutselen 
Weet jij al wat we gaan 
maken? kom snel kijken en 
meedoen. 
 

18:30 uur Treintje 
Het treintje brengt je weer naar 
de leukste muziek om heerlijk 
te gaan dansen. Stap snel in 

19:00 uur Let’s dance 
Het is weer gezellig op de 
dansvloer jij bent er toch ook 
bij? 

20:00 uur Black stories 

ken jij alle duistere geheimen al 
kom mee spelen en kom 
erachter wie wat heeft gedaan.    
  

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 10 Juli 
Vrije dag van het animatieteam.  
Maar morgen zijn we er weer 
met vol leuke spelletjes.  
 
Groetjes het Animatieteam  

 

  

  

  

 


