
Za 25 april

Za 2 mei

Informatie

t/m

Deze week staat helemaal in het
teken van het thema: 

Uitvinden

Deze week kun jij als een echte
wetenschapper een klok en robot

knutselen!

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

Vergeet ook niet om naar de
workshop (8+) te komen!

Voor alle wetenschappers in de dop
hebben we deze week een echte

uitvindersshow. Door het uitvoeren
van opdrachten kun je hints

verdienen voor de lastige vragen.
Help jij jouw team aan de

overwinning?

Theater
Met Otto Elle & Izzi

Sport
Voor alle doelgroepen

Knutselen
Elke ochtend

Toelichting iconen

ONLINE
eendenclub.nl/heino
ONLINE
eendenclub.nl/heino

Thema van de week

Uitvindersshow

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. 

Strand:
Bij strandactiviteiten verzamelen 
we bij het strand. 
Ouders zijn verantwoordelijk voor
hun eigen kinderen.

Promotoer:
Voorafgaand aan het theater rijdt 
Herby een rondje om alle 
kinderen op te halen.

Theater:
Om 19:00 kun je de dag afsluiten
met een leuk verhaaltje van Otto,
Elle en/of Izzi. 

Sport:
Voor sport- en spelactiviteiten 
verzamelen we op het sportveld

Bos:
Voor bosactiviteiten verzamelen 
we altijd bij de recreatieruimte. 
Doe dichte schoenen aan en bij 
voorkeur een lange broek.  Laat 
je na afloop van bosactiviteiten 
door je ouders op teken 
controleren! 

Heino:
Als de H van Heino erbij staat, 
dan is de informatie (en 
eventuele inschrijving) bij de 
receptie.

Voor alle activiteiten verzamelen 
bij Coorjeshuis

tenzij hierboven anders aangegeven.

H



Wanneer het weer 
een buitenactiviteit 
niet toelaat, zorgt 
het recreatieteam  

                    voor een 
                    vervangende 
                    binnenactiviteit.

Alle activiteiten zijn
gratis m.u.v. bingo 
of anders 
aangegeven.

Voor vragen of 
opmerkingen over 
het programma kun 
je altijd terecht bij

                   iemand van het 
                   recreatieteam.

Za 25 apr. Zo 26 apr. Ma 27 apr. Di 28 apr. Wo 29 apr. Do 30 apr. Vr 1 mei Za 2 mei

10.00

Ochtendbeat Ochtendbeat Ochtendbeat Ochtendbeat Ochtendbeat Ochtendbeat Ochtendbeat

10.15
tot

11.00

Knutselen:
Verrassing

Knutselen:
Fietsen versieren

Knutselen:
Megamachine

Neem een doos
mee

Knutselen:
Klok

Knutselen:
Robot

Knutsel van
Otto, Elle 
en/of Izzi

Knutsel van
Cootje

13.30
tot

14.15

Instuifmiddag en
schminken

Cootje komt ook
langs

Vandaag is het
recreatieteam
een dagje vrij.

Tot morgen!
Koningsdag-

spelletjes
Proefjesfeest

13.00-14.00

Voetbal-
clinic en

Fifa-toernooi

Themaspel:
De Nobelprijs

Instuifmiddag en
schminken

+

Walking football

Vanaf 14.00

Kinderbingo

15.30
tot

16.00 Voetbal  Lijnbal Slagbal Speurtocht
Tot 16.15

Ballenzooi Sporten Trefbal 

18.30

Promotoer met
Herby

Promotoer met
Herby

Promotoer met
Herby

Promotoer met
Herby

19.00 – 20.00

De grote
uitvindersshow

Test je kennis en
doe mee aan

deze leuke show!

Promotoer met
Herby

Promotoer met
Herby

19.00
tot

19.30

Theater Theater Theater met
Cootje

Theater Theater Theater
Aansluitend:

Spelletjes met Cootje

Avond 20.30 – 21.15

Sportavondje

20.30 – 21.15

Ik praat, jij tekent

20.30-21.30

Poolparty
Overdekte
zwembad

20.30-21.15

Workshop:
Bellenblaas

Neem een potje
mee

20.00

Cupcake
versierwedstrijd

21.00

Beauty bingo

Gezin 8+/volw.

Gezin

Workshop

Wat is de bellenblaas
toch een fantastische

uitvinding. 

Deze week kunnen
jullie zelf een

bellenblaas komen
maken bij de
workshop. 

Vergeet niet een
glazen potje mee te

nemen!

10+

8+ 8+ 8+ 8+ 8+ 8+

12+

55+H

12+

Thema
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