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.
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
Maandag 10 mei
10:00 uur Wake up dance!
Voetjes van de vloer, en dansen maar!
10:15 uur Kidsclub: Maskerfeest
Het is vandaag een maskerfeest, je kunt namelijk je
eigen masker komen maken! Kies jij voor een vrolijke
unicorn, een lieve kat, een griezelige Frankenstein of een
stoere draak?
13:00 uur Sluipspel
Kun jij zo zachtjes sluipen, dat niemand je kan horen?
Een spel waarbij je zenuwen op de proef worden
gesteld.
17:00 uur Schatertheater
Wat een dolle boel, kom ook en doe maar mee met dat
gejoel!
20:00 uur Rond de tafel
Kom je een potje rond de tafel mee doen, we hebben
verschillende varianten!

Dinsdag 11 mei
10:00 uur Wake up dance!
Voetjes van de vloer, en dansen maar!
10:15 uur Kidsclub: Enveloppe monster
We hebben vandaag een monsterlijk leuke knutsel!
13:00 uur Levend galgje
Met je team op zoek naar de goede le�ers. Maar pas op
dat je niet de verkeerde inlevert, want voor je het weet
ben je af!
17:00 uur Schatertheater
We hebben wat lawaai meegenomen dan horen jullie
ons zeker goed aankomen!
20:00 uur Improvisatie spel
Wie, wat en waar? Dat zijn de vragen waar jij achter
moet zien te komen met dit improvisa�espel waarbij je
alles moet uitbeelden! Een leuk, maar vooral grappig
spel voor iedereen.

Woensdag 12 mei
10:00 uur Wake up dance!
Fris en frui�g deze dag beginnen.
10:15 uur Kidsclub: Eiland
Wil jij ook een mooi eiland met een eigen strandje? Kom
dan gauw naar de knutsel deze ochtend!
13:00 uur Safarirangers expeditie
Alle dieren uit de jungle worden losgelaten en jij mag op
expedi�e om deze weer terug te vinden! Een ac�viteit
voor echte rangers met speurtalent!
17:00 uur Schatertheater
Kom je ook kijken naar een nieuw avontuur?!
20:00 uur Mega-Grens-Smokkelspel
Doe mee en probeer de douane te ontvluchten!
Vanaf 8 jaar.

Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
10:00 uur Wake up dance!
Lekker wakker worden, maar dan met muziek!
10:15 uur Kidsclub: Lawaai knutsel
Voor de mega-lawaaioptocht gaan we een lawaaierige
knutsel maken. Als je een ﬁets bij je hebt, mag je deze
ook komen versieren, want dat ziet er wel zo gezellig uit
�jdens de optocht!
11:00 uur Inschrijven Lasergamen 10+
Schrijf je in voor een �jdsblok voor vanavond!
13:00 uur Peuterpret
Allemaal gezellige spelletjes voor de allerkleinsten! Kom
gezellig meedoen, het wordt dolle pret!
15:00 uur Voetbal
We spelen een potje voetbal!
16:30 uur Mega-Lawaaiparade
Neem je versierde ﬁets mee en/of je muziekinstrument
dat je hebt gemaakt voor de Mega-Lawaaioptocht!
We lopen met een zwaai met heel veel kabaal en lawaai
17:00 uur Schatertheater
We hebben wat lawaai meegenomen dan horen jullie
ons zeker goed aankomen!
20:00 uur Lasergamen 10+
Kom naar de kidsclub voor een potje lasergamen voor
alle jongens en meiden vanaf 10 jaar!

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.
Zondag 16 mei

Vrijdag 14 mei
10:00 uur Wake up dance!
Hoor je de muziek al? We gaan dansen!
10:15 uur Kidsclub: Palmboom
Maak zelf je eigen palmboom! Misschien dat er nog een
kokosnoot uit valt?
11:00 uur Inschrijven Lasergamen 4+
Schrijf je in voor een �jdsblok voor deze middag!
13:00 uur Lasergamen 4+
We gaan lasergamen! Doe je mee? Tot 10 jaar!
16:30 uur Schaterparade
We hebben wat lawaai meegenomen dat horen jullie
ons zeker goed aankomen!
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 EHBO: Het Medicijn-Mysterie
Help mee en ga op zoek naar de verdwaalde vreemde
pa�ënten! Met een ziekenhuisrapport bij de hand
moet jij ervoor zorgen, dat deze pa�ënten de juiste
medicijnen krijgen.

Zaterdag 15 mei

10:00 uur Wake up dance!
Wakker worden, we gaan dansen!
10:15 uur Kidsclub: Piratenfeest
Kom vandaag een piratenboot,
piratenvlag of een piratenhoed knutselen.
We maken er in ieder geval een piratenfeestje van!
13:00 uur Piratenschool
We gaan vandaag van jullie echte piraten maken! Heb jij
het in je om een piraat te kunnen zijn?!
14:00 uur Syamees Voetbal
Voetballen met drie benen? Doe mee met het las�ge,
maar hilarische spel.
15:00 uur Het mysterie van de verdwenen schat
Help jij kapitein Blauw Baard mee zoeken naar zijn
verdwenen schat? Wie weet zit er ook wel wat voor
jou in!
16:30 uur Schaterparade
Tip, tap, top kom achterop! Dan gaan we naar het
theater!
17:00uur Schatertheater
We gaan weer beginnen! Kom je gezellig weer kijken
naar een knotsgek avontuur?
20:00 uur Piraten Kids Disco
Tijdens deze stoere piraten kids disco gaan de voetjes
van de vloer!

10:00 uur Wake up dance!
Voetjes van de vloer, en dansen maar!
10:15 uur Kidsclub: Maskerfeest
Het is vandaag een maskerfeest, je kunt namelijk je
eigen masker komen maken! Kies jij voor een vrolijke
unicorn, een lieve kat, een griezelige Frankenstein of een
stoere draak?
13:00 uur Omgekeerd Verstoppertje
Wie kan zich voor de rest van de groep schuilhouden?
We spelen verstoppertje maar dan wel op een heel
andere manier.
17:00 uur Schatertheater
Wat een dolle boel, kom ook en doe maar mee met dat
gejoel!

