Animatieprogramma Zomervakantie 2018 4 augustus tot en met 10 augustus
Zaterdag
4 augustus
10.00
uur
Knutselen

15.00
uur

Zondag
5 augustus

Jaren ’70
knutsel!

12.00 uur
Jaren ’70
themadag!
Allerlei leuke
activiteiten in jaren ’70
stijl!

18.30
uur

*Aansluitend
BBQ

20.00
uur

Jaren ’70 feest
met de
Oldenzaalse Jan
Smit!

Vandaag is het
animatieteam
een dagje vrij.
Zien we je
morgen weer?

Maandag
6 augustus

Dinsdag
7 augustus

Woensdag
8 augustus

Donderdag
9 augustus

Vrijdag
10 augustus

Kleurfestijn

Vanmorgen maken
we onze eigen

Verven

Knutselen met

Hawaï ketting!

Vandaag maken
we een spooky
knutsel!

Ruilspel

Bezoek aan het
spookhol!

Postbodespel

10- tellen in de
rimboe

kosteloos
materiaal

Durf jij mee te gaan?

Kinderbingo!
14.00 uur
kinderen tot 8
jaar
15.00 uur
kinderen 8+
Kinderkar en
minidisco

Kinderkar en
Meeleeftheater

Kinderkar en
kinderpret

Kinderkar en
Meeleeftheater

Kinderkar en
Meeleeftheater

Kampvuur en
Weerwolven

Levend
stratego

Familie
sportavond

BOEH! Ben jij klaar
voor onze
spannende
spooktocht?

**Spooktocht
Bingo
Win fantastische
prijzen!

* Opgeven noodzakelijk, geef je op bij de receptie!
** Opgeven bij het animatieteam of op de receptie vóór 9 augustus 15.00 uur!

Alle informatie over het programma en eventuele wijzigingen vindt u op de publicatieborden bij het
toiletgebouw. Met vragen kunt u terecht bij het animatieteam of de receptie.
AnimatieTeam.nl
EMAIL info@animatieteam.nl INTERNET www.animatieteam.nl

Legenda
Knutselen
Elke dag maken we een mooie creatie. Wij vragen kinderen
die jonger zijn dan 4 jaar één van hun ouders mee te nemen.
Spel
We spelen een leuk spel, geschikt voor alle leeftijden!
Sportactiviteit
Tijdens deze activiteit gaan we lekker sporten! Vergeet
daarom niet je sportkleding en sportschoenen aan te doen!
Actief
Tijdens deze activiteiten gaan we actieve spelvormen doen,
waarbij sportieve kleding en schoenen wordt aangeraden!
Camping
Deze activiteiten kunnen verspreid over de camping
plaatsvinden. Omdat we ook nog wel eens tussen struiken en
hoog gras door zullen lopen, vragen we de deelnemers om
een lange broek en dichte schoenen aan te doen en na
afloop jezelf goed te (laten) controleren op teken.
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