April 2017
Zaterdag 1 April
14:00 uur

Springkussen & Schminken
Om 14.00 uur wordt het springkussen voor het eerst dit seizoen opgestart. Kom
je ook?
Zaterdag 8 April
14:00 uur

Sfinx buitenspeelcomputer
Als het vandaag mooi weer is, spelen we om 14.00 uur lekker buiten met de
Sfinx!
Zaterdag 15 April
13:00 uur

Paaseieren zoeken & knutselen
Hebben jullie de Paashaas al gezien? Hij heeft eieren verstopt op de camping!
Helpen jullie om 13.00 uur mee zoeken? Daarna maken we ook nog een mooi
paas tak!
Zaterdag 22 April
14:00 uur

Flapperdeflap!
Vandaag om 14.00 uur bakken we heerlijke appelflapjes! Kom je ook? Het wordt
smullen!
Woensdag 26 April
14:00 uur

Springkussen & Stoepkrijten
We springen er vandaag weer op los! En wie maakt de mooiste tekening van
stoepkrijt? Om 14.00 uur starten we!
Donderdag 27 April
10:00 uur

Koningsdag!
Vanochtend versieren we onze fietsen, skelters en steps voor Koningsdag! Feest!
We beginnen om 10.00 uur.
Zaterdag 29 April
14:00 uur

Spelletjesmiddag
Vanmiddag spelen we allerlei spelletjes! Waar ben jij goed in? Als het mooi
weer is spelen we natuurlijk lekker buiten. Zien we jullie om 14.00 uur?

Mei 2017
Zaterdag 6 Mei
14:00 uur

Dromenvanger knutselen
Ben jij een dromer? Dan is deze knutsel echt iets voor jou! Om 14.00 uur
beginnen we in de recreatiezaal.
Zaterdag 13 Mei
14:00 uur

Moederdag knutsel
Vanmiddag om 14.00 uur gaan we mooie dingen voor mama maken! Wat? Dat is
natuurlijk nog geheim!
Zaterdag 20 Mei
14:00 uur

Op pad met de Belevingsrugzak

Heerlijk speuren langs de Oosterschelde. We verzamelen om 14.00 uur bij de
recreatiezaal. Doe je oude kleren aan!
Donderdag 25 Mei
14:00 uur

Springkussen & Schminken
Gezellig! Om 14.00 uur zetten we het springkussen op en word je mooi
geschminkt!
Zaterdag 27 Mei
14:00 uur

Bakken & Smullen
Dit wordt een heerlijke middag! We maken en versieren cakepops, om 14.00 uur
in de recreatiezaal.

Juni 2017
Zaterdag 3 Juni
14:00 uur

Tijd voor ijs!
Vandaag maken we speciale 'ijsjes'. Kom je ook? We beginnen om 14.00 uur in
de recreatiezaal.
Zondag 4 Juni
14:00 uur

Springkussen & Stoepkrijten
Deze middag om 14.00 uur staat het springkussen weer voor jullie klaar, en
kunnen we weer lekker stoepkrijten!
Maandag 5 Juni
14:00 uur

PinksterKinderBingo
Wie heeft er als eerste bingo?! Deze spannende middag begint om 14.00 uur en
er zijn leuke prijsjes te winnen!
Zaterdag 10 Juni
14:00 uur

Vaderdagknutsel
Psst! Vanmiddag om 14.00 uur alle kindjes naar de recreatiezaal! We gaan iets
moois maken voor onze papa's!
Zaterdag 17 Juni
14:00 uur

Bakken & Smullen
Ook zo'n zin in wat lekkers? Kom vanmiddag om 14.00 uur naar de recreatiezaal.
Mmm...
Zaterdag 24 Juni
14:00 uur

Springkussen & Schminken
Kom je ook? Het springkussen wordt om 14.00 uur weer opgeblazen en we gaan
schminken!

