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RECREATIE-RECREATIE-
PROGRAMMAPROGRAMMAVandaag is de opening van het thema

en om het thema goed te openen
gaan we ijsnodigingen maken. 

Met de ijsnodigingen kun je andere
mensen uitnodigen voor het

zomerfestival. Je mag zoveel
uitnodigingen maken als je wil.

Jij komt toch ook?

Het zomerfestival is de afsluiter van
de zomerfestivalweek.

Natuurlijk gaan we lekker dansen en
swingen op deze zomerse avond!

Je kunt ook zelf optreden tijdens het
festival. Heb jij een te gekke act voor

ons in petto? 

Geef je dan op bij het recreatieteam
en kom naar het oefenmoment.

Opening themaweek

Zomerfestival

Thema:
Zomerfestival

Theater
Met Otto, Elle & Izzi

Sport
Voor alle doelgroepen

Knutselen
Elke ochtend

Deze week staat helemaal in het
teken van het thema:

Zomerfestival

Trek je zomerse kleding en slippers
maar aan, deze week is het

Zomerfestival.
Een fantastische week met als grote

afsluiter het zomerfestival.

De activiteiten herken je in het
programma aan het volgende plaatje:

Vergeet ook niet om naar de
workshop te komen!

Thema van de week  



Toelichting iconenMa 22 juli Di 23 juli Wo 24 juli Do 25 juli Vr 26 juli

10.00
tot

10.15

12.00 tot 14.00

Natuurmiddag!

Deze middag
staat in het teken

van de natuur!
Wil jij hier ook

alles over leren?
We gaan ook

hutten bouwen
en picknicken.

Neem dus een
lekkere lunch

mee!

Ochtend-
gymnastiek

Ochtend-
gymnastiek

Ochtend-
gymnastiek

Ochtend-
gymnastiek

10.15
tot

11.00

Knutselen met
draad

Knutselen:
IJsnodiging

Knutselen:
Zomerfestival-

waaier

Knutselen:
Partycocktails

11.00
tot

11.15

Het grote ruilspel Summergames Zandkoekjes
bakken

In de moddertuin

Oefenmoment
Zomerfestival

15.30
tot

16.00

Voetbal Spetterspelen Sportmix

17.30

Ritje met de kar Ritje met de kar Ritje met de kar

19.00
tot

19.15 Voorlezen Voorlezen Voorlezen Voorlezen

19.15
tot

19.45

Theater Kidsfun Theater Theater

19.00 – 20.30

Zomerfestival

Geef je op bij het
recreatieteam en

straal tijdens
deze avond op

het podium.

20.15
tot

21.00

Sportavondje 30 Seconds Capture the flag Workshop:
Zomerbloemen

Wanneer het weer een buitenactiviteit niet toelaat, 
zorgt het recreatieteam voor een vervangende 
binnenactiviteit.

Alle activiteiten zijn gratis,  tenzij anders 
aangegeven

Voor vragen of opmerkingen over het programma 
kun je altijd terecht bij iemand van het 
recreatieteam.

ONLINE
eendenclub.nl/blauwehaan

8+/volw.gezin 10+

gezin

8+ 8+

Gezin

8- 8- 8- 8-

8+ 8+ 8+ 8+

Knutselen:
Knutselen is voor kinderen van alle leeftijden. 
Ben je nog erg jong (±4 jaar of jonger), dan 
verwachten we dat één van je ouders je 
begeleidt. 

Zwembad:
Bij zwembadactiviteiten verzamelen we in het 
zwembad. Zwemdiploma A & B zijn verplicht.

Otto, Elle en Izzi:
Om 19.00 voorafgaand aan het theater kun je
genieten van een mooi verhaaltje. Daarna zal 
er weer een nieuw theaterstuk opgevoerd 
worden door Otto, Elle of Izzi.

Sport:
Voor sportactiviteiten verzamelen we bij de 
recreatieruimte.

Bos:
Voor bosactiviteiten verzamelen we altijd bij 
de recreatieruimte. Doe dichte schoenen aan 
en bij voorkeur een lange broek. Laat je na 
afloop op teken controleren. Mag je niet 
alleen naar het bos? Neem dan één van je 
ouders mee.

Workshops:
Workshops zijn creatieve activiteiten voor 
iedereen vanaf 8 jaar. Ook  leuk voor 
volwassenen. 

Voor alle activiteiten verzamelen bij de
recreatieruimte,  tenzij anders aangegeven.


