Camping Alkenhaer – 31 juli t/m 6 augustus
Deze week is het thema Sprookjes

Zondag 1 augustus
Zaterdag 31 juli
Let’s Dance
Campingvriendjesclub
Een sprookjes knutsel maken wij,
ben jij er ook weer bij?
16:00 Kinderbingo
Zien we je daar? Er staan mooie prijsjes klaar.
( deelname € 1,50)
19:00 Theaterfeest
Vanavond tijd voor een sprookjes verhaal,
kom gezellig allemaal!
20:30 Sprookjes tocht
Verzamelen op het sportveld
Een spannende tocht met sprookjesfiguren
kun je ze vinden? Kijken, zoeken, turen!

09:45
10:00

Maandag 2 augustus
Campingvriendjesclub
We gaan weer beginnen, met welke kleur ga
jij deze dag beginnen?
13:00 Jagerbal
Verzamelen op het sportveld
Lekker rennen achter elkaar aan want pas op
de jager komt eraan!
19:00 Theaterfeest
Zoek alvast een goede plek, dit theater feest
word te gek.
20:30 Slagbal 8+
Verzamelen op het sportveld
Heel hard rennen tijdens dit spel,
misschien win jij vanavond dan wel!

10:00

Vandaag is het animatieteam een dag vrij!
Morgen staan ze weer voor jullie klaar.
11:00 Ponyrijden
Op het sportveld
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 3 augustus
Natuurclub
Wat we gaan maken om tien uur?
Iets wat te maken heeft met de natuur!
13:00 Mini pizza’s bakken
verzamelen in ‘t Boshuis
Mmm je eigen mini-pizza maken.
Dat zal vast lekker smaken!
19:00 Theaterfeest
Zijn er tijdens het theaterfeest ook sprookjes
figuren langs geweest?
20:30 Brandweer
Kom naar het sportveld en kijk naar de
spectaculaire activiteit van de plaatselijke
brandweer.

10:00
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Woensdag 4 augustus
Let’s Dance
Campingvriendjesclub
Spiegeltje spiegeltje aan de wand. Wat heb jij
voor sprookjes spiegel in jouw hand?
13:00 Blikspuit
verzamelen op het sportveld
Om één uur spelen wij blikspuit trek jij je
sportschoenen aan dan kom je snel vooruit!
19:00 Theaterfeest
Het is alweer zeven uur tijd voor een nieuw
theater avontuur!
20:30 Kinderdisco
Verzamelen in ‘t Boshuis
Deze keer alleen voor de kinderen t/m 18 jaar.
De volwassenen moeten helaas thuis blijven
dit jaar

09:45
10:00

Vrijdag 6 augustus
Campingvriendjesclub
Wow wie ben jij, dit sprookjes masker maakt
jou vast heel blij!
13:00 Fopbal
Verzamelen op het sportveld
Is het echt of is het nep? Tijdens fopbal weet
je het.
19:00 Theaterfeest
Zoek alvast een goede plek, dit theater feest
word te gek.
20:30 Voetbal 8+
verzamelen op ‘t sportveld
Virgil van Dijk en Arjen Robben,
wij zijn ook niet te stoppen!

10:00

Donderdag 5 augustus
Campingvriendjesclub
Wat maken we vandaag van papier?
Een toverstaf of een sprookjes dier?
13:00 Flessenvoetbal
verzamelen op het sportveld
Neem je eigen plastic fles mee naar het veld,
want elke fles om telt!
19:00 Theaterfeest

10:00

Daar zijn we weer!
Wat gebeurt er deze keer?
Trefbal 8+
20:30
verzamelen op het sportveld
Wie gaat er scoren? Laat je maar horen!

