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Recreatieprogramma

21 tot en met 24 mei

WELKOM ALLEMAAL!

Het wordt een superleuk Hemelvaartsweekend, want
wij organiseren allemaal leuke activiteiten voor
kinderen t/m 12 jaar! Om deze activiteiten op een
veilige manier te kunnen organiseren zullen veel
activiteiten buiten plaatsvinden. Om de veiligheid voor
ons recreatieteam te waarborgen, hanteren wij een
max. van 20 kinderen per activiteit. Daarom vragen wij
je hiervoor in te schrijven via www.geefjeop.nl. Voor
alle activiteiten verzamelen we op het Burchtplein of in
de Burcht zelf. 

Natuurlijk is het dit weekend belangrijk om zoveel
mogelijk je handen te wassen. Daarnaast vragen wij
jullie om te proberen afstand te houden van het
recreatieteam. Laat je daarnaast altijd brengen en
halen door 1 volwassenen en niet meer. Ook dienen
ouders altijd zoveel mogelijk afstand te houden van de
activiteit en bij voorkeur je op te halen na de activiteit.
Helaas mogen ouders bij de activiteiten binnen in de
Burcht (zoals kidsclub) ook niet binnen komen.

Het recreatieteam zorgt voor een veilige omgeving, en
houd zich aan de regels. Jij ook?
Lees maar snel wat er allemaal te doen is dit lange
weekend en dan hopen wij jullie te zien bij één van
onze leuke activiteiten! 

Fijne dagen en tot snel!

Het Recreatieteam

DONDERDAG 21 MEI 

10:00 uur Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend met
ons mee op het Burchtplein?

10:15 uur KIDSCLUB: Vlinder
Kom vandaag een vlinder maken!
Je mag zelf weten welke kleuren
je de vlinder geeft! Vanaf 4 jaar,
inschrijven via www.geefjeop.nl.
Er is plek voor 20 kinderen.
Ouders mogen de kidsclub helaas
niet in.

14:00 uur Steen, Papier, Schaar - De
Estafette
Ben jij goed in steen, papier,
schaar? Dan is deze estafette
voor jou op het lijf geschreven!
Voor iedereen van 8 t/m 12 jaar
oud op het Burchplein.

17:00 uur Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige theatershow
met jouw enige echte
theatervriendjes bij de Burcht!

20:00 uur QR-Code-Hunt
Ga met je mobiele telefoon op
pad en ga op zoek naar de
verschillende QR-codes! Tot 30
minuten na de aanvangstijd kun je
een antwoordformulier komen
ophalen bij de Burcht, en kun je
zelfstandig of met een klein
groepje de activiteit uitvoeren.

VRIJDAG 22 MEI 

10:00 uur Ochtendgymnastiek
Begin je dag fris en fruitig met een
paar dansjes op het Burchtplein!

10:15 uur KIDSCLUB: Mozaiekschilderij
Ben jij misschien de nieuwe
Vincent van Gogh? Laat nu je
kunsten zien! Vanaf 4 jaar,
inschrijven via www.geefjeop.nl.
Er is plek voor 20 kinderen.
Ouders mogen de kidsclub helaas
niet in.
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14:00 uur Ridders & Prinsessen -
Speurtocht
Wat weet jij al over ridders en
prinsessen? Doe mee met onze
speurtocht en leer er nog meer
over! Voor alle kinderen t/m 8
jaar! Tot een uur na aanvangstijd
kun je een antwoordformulier
komen ophalen bij de kidsclub en
kun je deze speurtocht zelf lopen.

17:00 uur Loek & Lot Theatershow
We gaan weer beginnen! Kom je
weer gezellig kijken naar een
knotsgek avontuur?! We zien jullie
graag op het Burchtplein!

20:00 uur Flessenvoetbal
Het enige waar jij voor hoeft te
zorgen is, dat je fles niet
omvergetrapt wordt door één van
je medespelers! Neem je eigen
plastic fles gevuld met water mee.
Voor iedereen van 8 t/m 12 jaar
oud.

ZATERDAG 23 MEI 

10:00 uur Ochtendgymnastiek
Tijd voor ochtendgymnastiek op
de leukste muziek op het
Burchtplein!

10:15 uur KIDSCLUB: Piraten
We worden vandaag allemaal
stoere piraten! Kom je eigen
piratenhoed, ooglapje en
papegaai knutselen! Het wordt
weer supergezellig. Vanaf 4 jaar,
inschrijven via www.geefjeop.nl.
Er is plek voor 20 kinderen.
Ouders mogen de kidsclub helaas
niet in.

14:00 uur Alle Hoeken van het Veld
Je bent toch niet bang voor de
bal?! Kom meedoen, want we
hebben verschillende balspellen
voor je klaarstaan! Een sportieve
activiteit voor iedereen van 8 t/m
12 jaar.

17:00 uur Loek & Lot Theatershow
De theatershow gaat weer
beginnen, kom je ook kijken op
het Burchtplein?

20:00 uur Boeven vangen!
Een superspannend spel, waarbij
jij als boef het geld uit de kluis
moet zien te stelen. Maar pas op
voor de politieagenten, want die
zullen er alles aan doen om
ervoor te zorgen, dat het geld in
de kluis blijft! Vanaf 8 jaar t/m 12
jaar.

ZONDAG 24 MEI 

10:00 uur Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd
voor een paar leuke dansjes op
het Burchtplein!

10:15 uur KIDSCLUB: Maskerfeest!
Het is vandaag een maskerfeest,
je kunt namelijk je eigen masker
komen maken! Kies jij voor een
vrolijke unicorn, een lieve kat, een
griezelige Frankenstein of een
stoere draak? Vanaf 4 jaar,
inschrijven via www.geefjeop.nl.
Er is plek voor 20 kinderen.
Ouders mogen de kidsclub helaas
niet in.

14:00 uur Balspelen
We spelen leuke spelletjes met
een bal. Doe je ook gezellig mee?
Voor iedereen t/m 12 jaar.
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