ZONDAG 17 JULI

Recreatieprogramma

Vrije dag animatieteam maar
vandaag is er de zondagclub!

16 tot en met 22 juli

Leuk kinderprogramma met
Bijbelse inslag. Poppentheater,
(bijbel)verhalen, knutselen en nog
meer verrassingen. Ouders zijn
ook van harte welkom.
Georganiseerd door een
samenwerkingsverband van
verschillende kerken.

WELKOM ALLEMAAL!
Het wordt een superleuke vakantie want wij
organiseren allemaal leuke activiteiten voor jong
en oud! Voor alle activiteiten geldt, tenzij anders
aangegeven, dat er wordt verzameld bij de
recreatieruimte. Bij slecht weer of onvoldoende
deelname wordt er altijd een vervangende
activiteit georganiseerd. Lees maar snel wat er
allemaal te doen is en dan hopen wij jullie te zien
bij één van onze leuke activiteiten!

MAANDAG 18 JULI
9:45 uur

Ochtendgymnastiek

10:00 uur

KIDSCLUB: Schilderij

13:00 uur

Ratten en Raven

16:00 uur

Alle Hoeken van het Veld

19:00 uur

Duinoord aan Zee swingt op
de Minidisco

Fijne vakantie en tot snel!
Het Animatieteam

ZATERDAG 16 JULI
9:45 uur

10:00 uur

13:00 uur

19:00 uur

20:00 uur

Ochtendgymnastiek

Wakker worden allemaal! Tijd voor
een paar leuke dansjes.

Trollen in de natuur

We gaan vandaag trollendeeg
maken, en met dit deeg gaan we
de bomen versieren met onze
eigengemaakte trolletjes.

De natuur heeft kleur!

Herken jij alle kleuren in de
natuur? Weet jij wat typische
kleuren zijn voor een seizoen? Of
wil je dit alles te weten komen?
Speel dan samen het
kleurdobbelspel.

Loek & Lot Theatershow

Daar zijn ze weer! Kom kijken en
luisteren naar een nieuw gek
avontuur!

Vandaag zijn we op zoek naar
echte kunstenaars, die een
creatief schilderij komen maken!
Kom en doe mee, maar doe wel
oude kleren aan!
Bij dit spel gaat het om hard
kunnen rennen en ondertussen
moet je ook nog heel goed
kunnen luisteren!
Kom gezellig meedoen, want we
hebben verschillende balspellen
zoals hindernisbal, balwerpen en
penaltyschieten voor je
klaarstaan! Een sportieve activiteit
voor iedereen vanaf 8 jaar.

Dansen, zingen, swingen, alles
mag!
20:00 uur

Ren-Je-Rot-Quiz

Ren zo snel als je kunt naar het
goede antwoord tijdens deze
gezellige quiz!

Wakker worden allemaal! Tijd voor
een paar leuke dansjes.

De Bedrieger

Weet jij de bedrieger te
ontmaskeren? Of ben jij de
bedrieger?

DINSDAG 19 JULI
9:45 uur

Duinoord aan Zee

Ochtendgymnastiek

Wakker worden allemaal! Tijd voor
een paar leuke dansjes.

10:00 uur

13:00 uur

19:00 uur

20:00 uur

Maak je eigen regenmeter!

In Nederland kan het flink
regenen. Wil je meten hoeveel
neerslag er nu eigenlijk echt
gevallen is? Wij helpen je om zelf
een regenmeter te maken met
een lege fles. Heel makkelijk én
een leuke manier om zelf eens
weermannetje te spelen.

De grote Natuur-Speurtocht

Een toffe speurtocht voor grote
natuurliefhebbers! Weet jij alles
over de dieren in het wild, de
planten in de natuur en de
insecten in het bos? Zorg dat je de
juiste route loopt en beantwoord
onderweg vragen over de natuur.

Loek & Lot Theatershow

Daar zijn ze weer! Kom kijken en
luisteren naar een nieuw gek
avontuur!

Kasti

Vandaag wordt er een serieus
potje kasti gespeeld! Wie slagbal
kent, kent kasti ook! De regels zijn
een beetje aangepast, maar het
wordt vast en zeker net zo gaaf!

20:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:00 uur

KIDSCLUB: Sieraden van
pasta

9:45 uur

Ochtendgymnastiek

10:00 uur

KIDSCLUB: Bos-Collage

13:00 uur

Boskwartetten

19:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:00 uur

De Grote Kranten-Spelshow

Wakker worden allemaal! Tijd voor
een paar leuke dansjes.

Kom vandaag je eigen sieraden
maken van ongekookte pasta!
13:00 uur

16:00 uur

19:00 uur

Verzamel zo snel mogelijk een
kwartet met voorwerpen uit het
bos.
Daar zijn ze weer! Kom kijken en
luisteren naar een nieuw gek
avontuur!
Doe mee met je moeder en vader,
want we keren de kranten
binnenstebuiten tijdens dit leuke
spel! Welk team wint deze show,
waarin alles in het teken staat van
goed speurwerk en
samenwerking?

Ochtendgymnastiek

10:00 uur

KIDSCLUB: Dieren maken

13:00 uur

Zoek de Verschillen

16:00 uur

Megamaffe Estafette-Race

Duinoord aan Zee swingt op
de Minidisco
Dansen, zingen, swingen, alles
mag!

Vandaag maken we een mooie
collage van het bos! Benieuwd wat
een collage is? Kom dan naar het
knutselen.

9:45 uur

Volleybal

we gaan lekker volleyballen! Kom
je gezellig meedoen?! Vanaf 8 jaar.

Wakker worden allemaal! Tijd voor
een paar leuke dansjes.

VRIJDAG 22 JULI

De Leeuw is Koning

We spelen verschillende leuke
tikspelen waarbij de leeuw de
hoofdrol speelt!

Ben jij een echte speurneus en
ken je het hele alfabet uit je
hoofd? Dan is dit het perfecte spel
voor jou!

DONDERDAG 21 JULI

WOENSDAG 20 JULI
9:45 uur

ABC-Zoekspel

Duinoord aan Zee

Wakker worden allemaal! Tijd voor
een paar leuke dansjes.
Kom je eigen dier maken, leuk
voor aan de muur van jouw
vakantieverblijf!
Ga met je team op pad en
volbreng alle opdrachten tijdens
deze tocht, waar jij op zoek moet
gaan naar de verschillen! Alle
speurders verzamelen!
Houd jij van snelle maffe dingen?
Dan mag je deze estafette echt
niet missen!
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19:00 uur

Duinoord aan Zee swingt op
de Minidisco
Dansen, zingen, swingen, alles
mag!

20:00 uur

Panna

Kun jij de bal bij iemand door zijn
benen schieten? Vanaf 8 jaar.

Duinoord aan Zee

