Grootslag – Meivakantie – 1 mei t/m 9 Mei 2021

ZONDAG 2 MEI

ZATERDAG 1 MEI
10:00

Kidsclub

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

16:00

10 tellen in de rimboe

18:30
19:00

Ophaalronde
Theaterfeest

Dit spel ken je vast nog wel,
Verstop je dus snel!

Weet jij wat ik zie?
Dit is magie!

20:30

Levend Stratego

Dit blijft het allerleukste spel!
Pak jij de bom? Of win ik toch het spel?

10:00

Kidsclub

14:00

Koehandel XXL

Dit wil iedereen wel,
we maken een eigen spel!
Dit spel ken je vast wel! Vandaag spelen we het
in de variant XXL!

16:00 Selfie Challenge

Maak jij de perfecte selfie op de juiste plek?
Dit spel is echt te gek!

18:30 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest

Daar zijn ze weer!
Wat gebeurt er deze keer?

20:30 Mega Smokkelspel

Oeh! Dit is een heel spannend spel,
je kent het vast wel!

10:00

MAANDAG 3 MEI
Kidsclub

16:00

RecordBreakers

18:30
19:00

Ophaalronde
Theaterfeest

Wat een avontuur, wij maken een kroontje met
spulletjes uit de natuur!
Breek het record! Ga jij er met de snelste tijd
ervandoor?

Rond de klok van zeven gaan ze weer iets leuks
beleven!

20:30

Volleybal Toernooi

WAUW! Die smash was mooi!
Welk team wint het toernooi?

DINSDAG 4 MEI
10:00 Kidsclub

Ben je klaar voor een uur plezier,
Kom dan maar hier!

14:00 Ballonnen spel

Dit speel je met ballonnen,
geef jij je snel gewonnen?

16:00 Crazy 33

Krijgen jullie alle opdrachten voor elkaar?
Sommige opdrachten zijn wel een beetje raar!

18:30 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest

Heb jij ze al gezien?
Ze hebben weer pret voor tien!

20:30 Wie ben ik?

Ben ik nou Kapitein Haak of Peter Pan?
Ik snap er even niks van!

DONDERDAG 6 MEI
\

WOENSDAG 5 MEI
10:00

Kidsclub

Het allerleukste is knutselen met de natuur,
dus ga snel mee op avontuur!

14:00

Tijd om je beste beentje voor te zetten,
tijdens deze letterestafette!

Tafeltennistoernooi

18:30
19:00

Ophaalronde
Theaterfeest

16:00

Disneytocht

18:30
19:00

Ophaalronde
Theaterfeest

20:30

The big music quiz

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

Iedereen klaar voor een potje ping-pong
Dit is voor iedereen, oud en jong!

Gezellig om zeven uur,
tijd voor een nieuw avontuur!

Dit wordt weer lachen, gieren brullen!

20:30

Kidsclub

Zoek alvast een goede plek,
deze knutsel wordt te gek!

Letterestafette

16:00

10:00

Deze quiz is voor het hele gezin!
Win jij of je vriendin? 0

Bevrijdings Minidisco XXL

We vieren Bevrijdingsdag,
Met een dans en een lach!

VRIJDAG 7 MEI
Vandaag is het animatie team een dagje
vrij
ZONDAG 9 MEI
De knutsel is voor groot en klein,
hier wil jij toch ook bijzijn!

Kidsclub

14:00

Ketchup of Mayo

16:00

Voetbal Toernooi

18:30
19:00

Ophaalronde
Theaterfeest

20:30

Quiz ‘t niet

Ketchup is links,
Mayo is rechts!

16:00 Schminken & Games

Kom allemaal!
Het gaat een gezellige boel worden!

Kom met het hele gezin,
wie wordt het beste van de hele camping!

18:30 Ophaalronde
19:00 Theaterfeest

Kom snel uit je tent,
en zorg dat je op tijd bij de minidisco bent!

Wat hebben we nu weer beleefd?
Een verhaal waar iedereen van beeft

Ratten & raven

Wie zie ik daar nou draven?
Het zijn de ratten en de raven!

•
•

10:00

Schreeuw het van de daken,
we gaan iets moois maken

10:00 Kidsclub

20:30

ZATERDAG 8 MEI

Weet jij deze vragen toevallig wel?
Dan win jij misschien dit vragenspel.

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

Doe je mee met ons?
Deelname is op eigen risico

