Grootslag– Hemelvaart – 13 mei t/m 16 Mei 2021

•
•

Maatregelen deelname aan activiteiten
Ouders/verzorgers denk eraan dat je altijd 1,5 meter afstand in acht houdt, ook naar het animatieteam!
Bij twijfels of klachten wordt gevraagd niet deel te nemen aan activiteiten.

Startpunt
Animatiezaal
Tenzij anders aangegeven

Slecht weer?
Kom toch! We doen
altijd iets leuks

In/ op het water?
Zwemdiploma verplicht

Donderdag 13 MEI
10:00

Kidsclub

Het is vandaag donderdag,
deze knutsel bezorgt ons een lach!

16:00

Vang de vos

Oh jongens en meisjes, we zijn toch niet de klos?
Wanneer vangen jullie de vos?

18:30
19:00

Ophaalronde
Theaterfeest

20:00

Koehandel XXL

Zorg dat je hier snel naartoe sjeest,
het is tijd voor het theaterfeest!
Dit spel ken je vast wel!
Vandaag spelen we het in de variant XXL!

Zaterdag 15 MEI
10:00

Kidsclub

Wat een knutselvuur,
we maken iets voor op de muur!

14:00

Vrijdag 14 MEI
10:00

Kidsclub

14:00

Spel zonder grenzen

Snel het is al bijna 10 uur,
Op naar de kidsclub voor een te gek avontuur!
Allemaal verschillende sporten door elkaar!
Dit wordt lekker rennen, echt waar!

16:00 Levend Ganzenbord

Dit is echt te gek!
Komen jullie snel naar de vaste plek?

18:30 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest

Daar zijn ze weer!
Wat gebeurt er deze keer?

20:00 Voetbaltoernooi

We gaan lekker voetballen,
even mega hard in dat doel trappen!

Zondag 16 MEI
10:00 Kidsclub

Badminton toernooi

Kom op tijd en anders heel snel,
Dit knutsel wil je zeker wel!

Disneytocht

Een verhaal met foto’s dat wordt verteld,
Wie wordt de fotoheld?

Lukt het slaan of lijkt het op gestuttel
Dit spel speel je met een shuttle

16:00

Doe je mee met ons?
Deelname is op eigen
risico

Dit een sprookjesachtige tocht,
zie jij rapunzel al in de bocht?

18:30
19:00

Ophaalronde
Theaterfeest

20:00

Beestachtige estafette

Rond de klok van zeven gaan ze weer iets leuks
beleven!
Ben jij behendig en snel?
Dan win jij misschien wel!

14:00 Fotoclick!

16:00 Minidisco XXL

Hoor je de muziek al, kom dan snel!
We gaan lekker dansen bij de minidisco XXL!

