
Za 16 apr
t/m

Ma 18 apr

Thema van het weekend

Dit weekend is het Pasen! Dat
vieren wij met allemaal spelletjes
in het teken van deze feestdagen.

Ook gaan we natuurlijk
paaseieren zoeken.

Otto, Elle en Izzi

Je favoriete vrienden zijn weer
terug! Kom jij kijken wat ze dit

weekend allemaal weer gaan
beleven?

Doe je liever een dansje of een
spelletje met ze? Dat kan

natuurlijk ook! Kijk goed waar de
plaatjes met de drie vrienden

staan om te weten wanneer je ze
kunt verwachten.

Knutselen

Dit weekend gaan we ook weer
lekker knutselen.

Kom maar snel kijken wat we
deze keer gaan maken.

Pasen

RECREATIE-RECREATIE-
PROGRAMMAPROGRAMMA

Theater
Met Otto, Elle, Izzi

Sport
Voor alle doelgroepen

Knutselen
In de ochtend



Za 16 apr Zo 17 apr Ma 18 apr
09:00 09:00 – 10:00

Paaseieren
zoeken

Waar heeft de
paashaas dit

jaar zijn eieren
verstopt?

Kom je  mee
zoeken?

10:00
tot

10:15

Ochtendbeat Ochtendbeat

10:15
tot

11:00

Knutselen:
Paashaas

Knutselen:
Moederkip

13:30
tot

14:15

Het grote
eierspel

Paasspelletjes

14:00

Herby komt je
halen

14:30 – 15:00

Afscheids-
spelletjes met

Cootje

18:30
tot

19:00 Herby komt je
halen

Herby komt je
halen

19:00
tot

19:30

Fun met de
eendenclub
Met theater,
dansen en/of

spelletjes

Fun met de
eendenclub
Met theater,
dansen en/of

spelletjes

20:15
tot

21:00

Familie-
sportavond

Water-spons-
vuur

ONLINE
eendenclub.nl/heino

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.

Toelichting iconen
Fun met de eendenclub:
Om 19.00 kun je de dag afsluiten met een 
leuk verhaaltje of spelletjes met Otto, Elle 
en/of Izzi. 

Sport:
Voor sport- en spelactiviteiten verzamelen 
we op het het plein bij de kinderclub

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! 

Voor alle activiteiten verzamelen 
bij Cootjeshuis, tenzij anders aangegeven

Bij slecht weer doen we de activiteiten in de overdekte
speeltuin.

Gezin 8+


