Animatieprogramma

Maandag
19 juli

Dinsdag
20 juli

Woensdag
21 juli

Donderdag
22 juli

Vrijdag
23 juli

Balspellen

Buut-verstoppertje

Disney-speurtocht

Tekenwedstrijd

Levend Memory

Levend stratego

Voetbal

Bosknutselen

Flessenvoetbal

Weerwolven

Trefbal

Kubb

Bingo

Douanespel

Water, spons en
vuur

10:00 – 11:30

14:00 – 15:30

19:30 – 21:00

Alleen bij mooi weer gaan de spelletjes door.
We doen de spelletjes op het sportveld bij de speeltuin.
Ook de tekeningen kunnen daar worden opgehaald tijdens de tekenwedstrijd!
Zien we je daar? (Voor de ouders: kom zo weinig mogelijk kijken en houd anders 1,5 m afstand, bedankt 😊!)

Animatieprogramma

Maandag
26 juli

Dinsdag
27 juli

Woensdag
28 juli

Donderdag
29 juli

Vrijdag
30 juli

Ontbijtkoek happen

Stoepkrijtwedstrijd

Oude spelletjes

Tikkervariaties

Stand in de mand

Levend Stratego

Kubb

Tienbal

Weerwolven

Geheimtaal

Flessenvoetbal

De fotostrijd

Trefbal

Volleybal

Talentenjacht

10:00 – 11:30

14:00 – 15:30

19:30 – 21:00

mobiel meenemen als je
die hebt :)

Alleen bij mooi weer gaan de spelletjes door.
We doen de spelletjes op het sportveld bij de speeltuin.
Ook de tekeningen kunnen daar worden opgehaald tijdens de tekenwedstrijd!
Zien we je daar? (Voor de ouders: kom zo weinig mogelijk kijken en houd anders 1,5 m afstand, bedankt 😊!)

Animatieprogramma

Maandag
26 juli

Balspellen

Dinsdag
27 juli

Woensdag
28 juli

Donderdag
29 juli

Vrijdag
30 juli

Buut-verstoppertje

Waterestafette

Tekenwedstrijd

Levend Memory

Levend Stratego

Voetbal

Bosknutselen

Flessenvoetbal

Weerwolven

Trefbal

Kubb

Bingo

Douanespel

Tienbal

10:00 – 11:30

14:00 – 15:30

19:30 – 21:00

Alleen bij mooi weer gaan de spelletjes door.
We doen de spelletjes op het sportveld bij de speeltuin.
Ook de tekeningen kunnen daar worden opgehaald tijdens de tekenwedstrijd!
Zien we je daar? (Voor de ouders: kom zo weinig mogelijk kijken en houd anders 1,5 m afstand, bedankt 😊!)

Animatieprogramma

Maandag
2 augustus

Dinsdag
3 augustus

Woensdag
4 augustus

Donderdag
5 augustus

Vrijdag
6 augustus

Ontbijtkoek happen

Stoepkrijtwedstrijd

Oude spelletjes

Tikkervariaties

Stand in de mand

Levend Stratego

Speurtocht

Flessenvoetbal

Weerwolven

Geheimtaal

Balspellen

De fotostrijd

Trefbal

Volleybal

Talentenjacht

10:00 – 11:30

14:00 – 15:30

mobiel meenemen voor
als je die hebt :)

19:30 – 21:00

Alleen bij mooi weer gaan de spelletjes door.
We doen de spelletjes op het sportveld bij de speeltuin.
Ook de tekeningen kunnen daar worden opgehaald tijdens de tekenwedstrijd!
Zien we je daar? (Voor de ouders: kom zo weinig mogelijk kijken en houd anders 1,5 m afstand, bedankt 😊!)

