Camping Alkenhaer – 24 t/m 30 juli
Deze week is het thema natuur

Zondag 25 juli
Zaterdag 24 juli
Let’s Dance
Campingvriendjesclub
Wauw, wauw, wauw!
Deze knutsel schudden we zo uit onze mouw!
16:00 Kinderbingo
Zien we je daar? Er staan mooie prijsjes klaar.
( deelname € 1,50)
19:00 Theaterfeest
Ze voelen zich als een vis in het water.
We zien jullie later!
20:30 Boter, kaas & hagendissen quiz
Een spel voor het hele gezin, daar heeft toch
iedereen wel zin in!

09:45
10:00

Vandaag is het animatieteam een dag vrij!
Morgen staan ze weer voor jullie klaar.

11:00

Wil je mee rijden in de ponybaan?
Ga dan maar in de rij staan!
( i.v.m. de corona maatregelen
kunnen wij de kinderen niet op de
pony zetten. Daarom vragen wij aan
de ouders om mee te komen naar
het sportveld om uw eigen kind even
op te tillen).

Dinsdag 27 juli

Maandag 26 juli
Campingvriendjesclub
Met een verfkwast en papier hebben wij deze
ochtend veel plezier.
13:00 Hoepeltikkertje
Verzamelen op het sportveld
Kom naar het sportveld en speel mee!
Als je een eigen hoepel hebt mag die ook
mee!
19:00 Theaterfeest
Zoek alvast een goede plek,
dit theaterfeest wordt te gek!
20:30 Handbal 8+
Verzamelen op het sportveld

10:00

Ponyrijden
Op het sportveld

Campingvriendjesclub
Een knutsel vol plezier!
Wat is jouw lievelingsdier?
13:00 Boswachter
verzamelen in het kindertheater
Daar komt de boswachter aan om samen met
jullie het bos in te gaan.
19:00 Theaterfeest
Daar zijn ze weer,
nu met een pratende knuffelbeer!
20:30 Levend stratego 8+
verzamelen in ‘t Boshuis
Pak jij de vlag?
Dan is dit jouw dag!

10:00

Camping Alkenhaer – 24 t/m 30 juli
Deze week is het thema natuur

Woensdag 28 juli
Let’s Dance
Campingvriendjesclub
Pak de schaar en papier maar in de hand! Je
bent in de knutselclub beland.
13:00 Vang de vos
verzamelen op het sportveld
Weet jij de vos te pakken?
Of blijf je bij de rest plakken?
19:00 Theaterfeest
Het is weer zeven uur,
tijd voor een nieuw avontuur!
20:30 Slagbal 8+

09:45
10:00

Laat je horen!
Wie gaat er scoren?

Vrijdag 30 juli
Campingvriendjesclub
We gaan weer beginnen,
met welke kleur ga jij dit verzinnen!
13:00 Kwallenballen
verzamelen op het sportveld
Krijg jij de kwal in de emmer van het andere
team? Dan win jij heel misschien!
19:00 Theaterfeest
Wat is dat voor een gek beest?
We zien het tijdens het theaterfeest!
20:30 Voetbal 8+
verzamelen op het sportveld
Omhaal hier, panna daar!
Wie zorgt er voor het doel voor het
gevaar?

10:00

Donderdag 29 juli
Campingvriendjesclub
Wat we gaan maken om tien uur?
Iets wat te maken heeft met de natuur!
13:00 Rare snuiten schminken
Verzamelen in ‘t Boshuis
Het recreatieteam gaat jou prachtig schminken.
Weet jij al waar je op lijken wilt?
19:00 Theaterfeest

10:00

Een pratende boom?
Dat is heel ongewoon!
Kampvuur
20:30
verzamelen op het sportveld
Tijdens dit uur hebben wij een gezellig
kampvuur.

