
Ma 4 mei

Za 9 mei

Informatie

t/m

Dagelijks om 19.00

Iedere dag sluiten we de dag voor de
jongeren kinderen af kidsfun.

Otto, Elle of Izzi is er dan voor jullie
om te gaan dansen, voorlezen of

bijvoorbeeld een spelletje te doen.

Voorafgaand kun je meerijden met
Herby het treintje.

Kom jij ook?

Theater
Met Otto Elle & Izzi

Sport
Voor alle doelgroepen

Knutselen
Elke ochtend

Toelichting iconen

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

Kidsfun RECREATIE-RECREATIE-
PROGRAMMAPROGRAMMA

Meivakantie

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



Ma 4 mei Di 5 mei Wo 6 mei Do 7 mei Vr 8 mei Za 9 mei

10.00

Ochtendbeat Ochtendbeat Ochtendbeat Ochtendbeat Ochtendbeat Ochtendbeat

10.15
tot

11.00

Knutsel van Otto,
Elle en Izzi

Knutselen:
Kleien

Knutselen met de
natuur

Knutselen:
Verven

Knutselen met
plastic flessen

Neem een 
lege fles mee

Knutselen:
Verrassing

13.30
tot

14.15

Ren- en 
tikspelen

Balspelen Spelen met de
natuur

Sportmix The battle Trefbal 

18.30

Promotoer met
Herby

Promotoer met
Herby

Promotoer met
Herby

Promotoer met
Herby

Promotoer met
Herby

Promotoer met
Herby

19.00
tot

19.30

Kidsfun Kidsfun Kidsfun Kidsfun Kidsfun Kidsfun

20.30
tot

21.15

Sportavond Weerwolven Ouders tegen
kinderen

Spelletjesavond Landje veroveren Hangout

Voor alle activiteiten, behalve sport,
 verzamelen we bij Cootjeshuis

Thema

10+ 10+
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.


