Welkom allemaal!

Het wordt een superleuke vakan�e want wij organiseren allemaal leuke ac�viteiten voor jong en oud!
Op het moment van het schrijven van dit programma zijn onderstaande ac�viteiten o.b.v. de
Coronamaatregelen uit te voeren. Mocht dit veranderen doordat de maatregelen strenger
worden of juist versoepelen, zullen wij hier direct op inspelen. Bij al onze ac�viteiten hanteren wij de
richtlijnen van het RIVM. M. Raadpleeg ons “anima�e COVID protocol” bij de kidsclub.
Voor alle ac�viteiten geldt, tenzij anders aangegeven, dat er wordt verzameld bij de recrea�eruimte.
Als de ac�viteit binnen plaatsvindt is het helaas niet toegestaan dat de ouders mee naar binnen gaan.
Bij slecht weer of onvoldoende deelname wordt er al�jd een vervangende ac�viteit georganiseerd.
Lees maar snel wat er allemaal te doen is en wij hopen jullie te zien bij één van onze leuke ac�viteiten!
Fijne vakan�e en tot snel!

Groetjes van het animatieteam
Zaterdag 24 april
10:00 uur Wake up dance!
Wakker worden, we gaan dansen!
10:15 uur Knutselpakket: Slinger Knutselen!
We maken een slinger voor in jouw caravan! Zo is het
heel de vakan�e feest. Kom snel jou pakketje ophalen!
13:00 uur Waanzinnig Welkom!
Het is vakan�e, dus dat betekent nieuwe vriendjes
en vriendinnetjes leren kennen!
Je kunt allemaal leuke spelletjes doen, kleuren en
natuurlijk nog véél méér leuke dingen doen!
Kom je ook?
15:00 uur Pannatoernooi
Een Pannatoernooi voor iedereen vanaf 8 jaar.
Doe mee en schrijf je snel in bij het recrea�eteam!
17:00 uur Schatertheater
Wat een dolle boel, kom ook en doe maar mee met dat
gejoel!
20:00 uur Selfie Challenge
Ga met je mobiel op pad om zo snel mogelijk alle
selﬁes van deze challenge te volbrengen!

Zondag 25 april
10:00 uur Wake up dance!
Tijd voor wat ochtendgymnas�ek!
10:15 uur Knutselpakket: Verrassing
Wat we vandaag gaan maken blij� nog even een
verrassing! Kom snel je knutselpakket ophalen! Kom snel
jou pakketje ophalen!
13:00 uur Siamees Voetbal
Voetballen met drie benen? Doe mee met het las�ge,
maar hilarische spel Siamees voetbal!
17:00 uur Schatertheater
Kom je weer gezellig kijken naar jouw theatervriendjes?
20:00 uur Het Jachtseizoen
Weet jij uit handen te blijven van de jagers? Doe mee,
vanaf 10 jaar. (neem je smartphone mee!)

10:00 uur Wake up dance!
Swing je met ons mee?
10:15 uur Knutselpakket: Letter versieren
Met welke le�er begint jouw naam? Je kan de eerste
le�er van je naam komen versieren, die je thuis mooi op
de deur van je kamer kan plakken! Kom snel je pakketje
ophalen.
13:00 uur ABC-zoekspel
Ben jij een echte speurneus en ken je het hele alfabet uit
je hoofd? Dan is dit het perfecte spel voor jou!
17:00 uur Schatertheater
Het wordt weer lachen, gieren en brullen!
20:00 uur Rond de tafel
Neem je tafeltennisbatje mee en doe mee! Wie blij� er
het langste in het spel? Voor iedereen van 8 t/m 12 jaar

Dinsdag 27 april ‘Koningsdag’
10:00 uur Wake up dance!
Swing je met ons mee?
10:15 uur Knutselpakket: Koningsdag knutsel
Vanochtend maken we kroontjes en vlaggetjes.
Kom snel jou pakketje ophalen!
13:00 uur Lasergamen 4+
We gaan lasergamen! Doe je mee? Zorg wel even dat je
dichte schoenen aan hebt, we verzamelen bij de
kidsclub en gaan naar het bos!
17:00 uur Schatertheater
Het wordt weer lachen, gieren en brullen!
20:00 uur Party & Co Koningsdag spel
We doen een spannend spel waarbij je in twee teams
tegen elkaar speelt. Het is gebaseerd op Party & Co maar
dan met het thema Koningsdag!

Let op! Alle activiteiten zullen i.v.m.
de coronamaatregelen buiten plaatsvinden.
Dit houdt in dat bij regen de activiteiten helaas niet door kunnen gaan.

Woensdag 28 april
10:00 uur Wake up dance!
Fris en frui�g deze dag beginnen!
10:15 uur Knutselpakket: Vakantiespel
Maak deze ochtend je eigen vakan�espel inclusief
zelfgemaakte dobbelsteen. Kom snel jou pakketje
ophalen!
15:00 uur Frozen avontuur
Volg Elsa �jdens deze winterse speurtocht en ontrafel de
puzzel om erachter te komen waar Olaf zich bevindt.
17:00 uur Schatertheater
We gaan beginnen! Kom je weer gezellig kijken naar een
knotsgek avontuur?
20:00 uur Kampvuur bij de recreatievijver
Kom je ook gezellig naar het kampvuur? We zijn bij de
vijver tot 21:30.

Donderdag 29 april

10:00 uur Wake up dance!
Daar gaan we weer! Doe je mee?
10:15 uur Knutselpakket: Unicornhanger
Droom je al�jd al van een sprookjesach�ge kamer? Met
deze unicornhanger is jouw kamer compleet. Kom snel
jou pakketje ophalen!
13:00 uur Bobo verhalenspeurtocht
We gaan speuren om het verhaal van Bobo weer
compleet te krijgen!
15:00 uur Peuterpret
Allemaal gezellige spelletjes voor de allerkleinsten! Kom
gezellig meedoen, het wordt dolle pret!
17:00 uur Schatertheater
Ben je benieuwd wat jouw theatervriendjes dit keer
weer beleefd hebben? Kom dan kijken naar een
gloednieuwe theatershow!
20:00 uur Giga Chaos Opdrachten Spel
Doe met jouw team mee aan dit knotsgekke opdrachten
spel! En wie weet zijn jullie wel het beste team van de
camping!

Vrijdag 30 april
10:00 uur Wake up dance!
Voetjes van de vloer en dansen maar!
10:15 uur Knutselpakket: Piraten
Kom snel jou pakketje ophalen om te kunnen mee
helpen vandaag!
13:00 uur Het Mysterie van de verdwenen Schatkaart
De schatkaart is verdwenen, help jij mee zoeken?!
Misschien weet jij dan wel straks waar de schat ligt...
15:00 uur Trefbal-Fun
We spelen allerlei soorten tre�al op het interac�ef
voetbal veld! Kom gezellig meedoen, fun voor iedereen!
17:00 uur Schatertheater
De theatershow gaat weer beginnen, kom je ook kijken?
20:00 uur Mega mastermind
Ren zo hard als je kunt en ontrafel de goede
kleurencombina�e!

