10:15 uur

KIDSCLUB: Handdraak

10:30 uur

Musical Shrek –
Decorgroep

Maak deze ochtend een toffe
draak met je handen!

21:00 uur

Wie wordt de nieuwe
Miljonair? 10+

Lukt het jou om vandaag als
miljonair dit spel te winnen?

De laatste werkzaamheden!
Vanavond staat er een prachtig
musicaldecor.

14:00 uur

Musical Shrek – Generale
repetitie

De laatste voorbereidingen, de
laatste keer oefenen en alles
helemaal klaar maken voor de
première van vanavond! Neem
alles mee, want we oefenen
voor de laatste keer met alles
erop en eraan!

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:00 uur

Première Musical Shrek

De theatershow gaat weer
beginnen, kom je ook kijken?!
Dames en Heren, jongens en
meisjes. Vier dagen lang is er
keihard geoefend voor deze
spetterende musical vol dans
en acteertalent. Dit is hét
moment waarop iedereen
heeft gewacht! Kom dit
spektakel bekijken en geniet
van deze fantastische musical.

VRIJDAG 12 AUGUSTUS
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Raket in de
ruimte

Even rekken en strekken op de
leukste muziek.

Maak vandaag je eigen toffe
raket in de ruimte!

13:00 uur

Niet bang voor de bal!

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

21:00 uur

Klaverjassen

Je bent toch niet bang voor de
bal? Want we spelen het
komende uur verschillende
leuke balspelletjes!
Een supergezellige
theatershow met jouw enige
echte theatervriendjes! Kom
gezellig kijken wat ze vandaag
toch weer beleefd hebben!
Kom gezellig een kaartje
meeleggen bij Flavours.
Iedereen is welkom.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Zomer week 32
06 tot en met 12 augustus

19:30 uur

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!

20:30 uur

19:30 uur

20:30 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Unicornhanger

Wakker worden allemaal! Tijd
voor een paar leuke dansjes.
Droom je altijd al van een
sprookjesachtige kamer? Met
deze unicornhanger is jouw
kamer compleet!

Unicorn Avonturen
Zoektocht

Ga met je team op een
avontuurlijke zoektocht naar de
unicorns en behaal de meeste
punten! Vanaf 6 jaar.

Penalty schieten

VoetbalFun organiseert het
penalty schieten op het
sportveld.

Loek & Lot Theatershow

10:00 uur

Ochtendgymnastiek

Spring en swing met ons mee!

10:15 uur

KIDSCLUB: Vos

10:15 uur

KIDSCLUB: Kleurrijke
Gieters

10:30 uur

Musical Shrek –
Decorgroep

Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

Flessenverdediger

Verdedig jij je fles? Of gooi jij
toch liever die van een ander
om! Vanaf 6 jaar.

13:00 uur

Informatiebijeenkomst
Musical Shrek

Voor de cast, oftewel voor alle
kinderen die meespelen in de
musical, is er een
informatiebijeenkomst. Tijdens
deze bijeenkomst legt het
recreatieteam precies uit wat
de bedoeling is en wat er
allemaal geoefend moet
worden!

16:00 uur

Ben je benieuwd wat jouw
theatervriendjes dit keer weer
beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe
theatershow!

19:30 uur

Musical Shrek – Acteer- en
Dansgroep

WOENSDAG 10 AUGUSTUS
10:00 uur

Ochtendgymnastiek

10:15 uur

KIDSCLUB: Vrolijke
Vliegtuigjes

15:00 uur

Vandaag Kinderbingo in
Flavours!! Kom gezellig
meespelen.

10:30 uur

13:00 uur

Allerlei spelletjes met de
voetbal

We doen leuke
voetbalspelletjes! Wie doet er
met ons mee? Vanaf 6 jaar.

15:00 uur

Musical Shrek – Acteer- en
Dansgroep
Na het oefenen van gisteren
gaan we vandaag weer verder.
Neem je spullen mee, dan
maken we er iets moois van.

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow

20:00 uur

Musical Shrek – Acteer- en
Dansgroep

We gaan weer beginnen! Kom
je weer gezellig kijken naar een
knotsgek avontuur?!

Kom weer oefenen zodat we
morgen kunnen stralen als
echte musicalsterren.

DONDERDAG 11 AUGUSTUS
10:00 uur

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Musical Shrek –
Decorgroep

Er wordt vandaag weer keihard
gewerkt aan het decor van de
musical.

Musical Shrek –
Dansgroep

Dit is een musical met te gekke
dansjes. Het recreatieteam gaat
deze dansjes aan de dansgroep
leren. Neem je spullen mee die
je nodig hebt en trek makkelijk
zittende kleding aan, dan gaan
we er tegenaan!

Kinderbingooooooo

Wie doet er deze ochtend weer
met ons mee?

Vliegtuigen saai?! Deze
kleurrijke vliegensvlugge
vrolijke vliegtuigjes absoluut
niet!

Toy Story Mania!

Ga met je team over het
recreatiepark op zoek naar
Buzz, Woody, Hamm, Rex,
Slinky Dog, Bullseye, Aliens en
Mr. Potatohead! Behaal met je
team bij alle 8 spelonderdelen
de meeste punten en ga er met
de overwinning vandoor!

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

Vanavond gaan we met de
dans- en de acteergroep samen
oefenen. Zo maken we er één
geheel van!

Een sluwe vos? Wij gaan een
heel lieve maken!

De decorgroep mag zich lekker
uitleven op het decor voor de
musical! Handige jongens en
meiden of papa's of mama's
zijn van harte welkom! Hoe
meer handen, hoe mooier het
wordt!

Maak vandaag een kleurrijke
gieter, je kunt ze komen maken
in verschillende kleuren!

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Met wie spreek ik? QR
code tocht

Ochtendgymnastiek

15:00 uur

Loek & Lot Theatershow

Musical Shrek –
Acteergroep

10:00 uur

13:00 uur

17:00 uur

DINSDAG 09 AUGUSTUS

MAANDAG 08 AUGUSTUS

Brandweer
waterspelletjes

De mannen van de vrijwillige
Zanderij brandweer verzorgen
weer leuke (water) spellen op
het sportveld. Kom je ook
meedoen?

Ben je benieuwd wat jouw
theatervriendjes dit keer weer
beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe
theatershow!

Heb jij je telefoon al gereed?
We hebben leuke opdrachten
via een QR speurtocht voor
jullie bedacht.

Massage

Vandaag kunt u genieten van
een heerlijke massage. Bij de
receptie vindt u meer
informatie over de te boeken
massages en kunt u zich
inschrijven.

Loek & Lot Theatershow

Alle acteurs verzamelen. Er
wordt geoefend met het
recreatieteam voor de musical
van donderdagavond. Neem je
tekstboekje mee!

Vrije dag animatieteam

13:00 uur

10:00 uur

17:00 uur

Bingo georganiseerd door
restaurant Flavours. Haal daar
uw bingo kaarten en of u live of
online mee kan doen!

ZONDAG 07 AUGUSTUS

ZATERDAG 06 AUGUSTUS

14:00 uur

Bingooooo

Vandaag is het animatieteam
vrij. Maar morgen zijn zij weer
fris en fruitig van de partij!

Het Animatieteam

13:00 uur

17:00 uur

Trek je kleurrijkste kleren aan
en zing en spring met ons mee!

Fijne vakantie en tot snel!

9:00 uur

Unicorn Kleuren Kids
Disco!

Ochtendgymnastiek

Lekker fanatiek, de oeh aah
ochtendgymnastiek!

