Rammelbeek – Zomervakantie – 17 t/m 23 augustus 2019
**Themaweek Sprookjes**
ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2019
10:00 Let’s Dance
10:15 Campingvriendjesclub
We gaan onze eigen snoephuisjes maken!
Kom jij ook?

14:00 Ezeltje strekje
Het wordt weer rekken en strekken tijdens dit
sportieve uurtje!

ZONDAG 18 AUGUSTUS 2019
10:30

Treintje Bello

Kom naar het Centraal station om mee te
rijden!

Vandaag is het animatieteam een
dagje vrij!
Ben je er morgen ook weer bij?

16:00 Roodkapjes mandje
Weet jij wat er allemaal in de mand van
Roodkapje zit?

18:45
19:00

Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest

Dit wordt weer gieren, lachen, brullen!
Zien we je bij het podium?

20:30 Bingo in ‘n Veldhook
Per bezette stoel is een plankje kopen
verplicht, deze kunt u kopen voor:
€3,- per plankje
€1,- per bonnetje of 6 bonnetjes voor €5,Vergeet niet je eigen stift mee te nemen voor
de rondes op de bonnetjes.

MAANDAG 19 AUGUSTUS 2019
10:00
10:15

Let’s Dance
Campingvriendjesclub

We maken armbandjes van gevlochten touw.
Net zoals de haren van Rapunzel!

14:00

Sporttijd

Kom jij naar het sportveld voor een leuke
sport?

16:00

Sprookjestocht

Weet jij net als Hans en Grietje de weg weer
terug te vinden?

18:45
19:00

Ophaalronde Theaterfeest
Theaterfeest

Het is rond de klok van zeven…
Wat zullen we vandaag beleven?

20:00

Levend Stratego

Ben jij strategisch ingesteld?
Doe dan zeker mee!

DINSDAG 20 AUGUSTUS 2019
10:00 Let’s Dance
10:15 Campingvriendjesclub
Het is weer tijd om te knutselen.
Kom langs we maken een toverspiegel!

13:30 Treintje Bello
De leukste trein van Lattrop rijdt weer
rond! Rijd jij ook mee?

16:00 Knibbel Knabbel Knuisje
Dit wordt een leuk spel,
zien we je snel?

18:45 Ophaalronde Minidisco
19:00 Minidisco
Dans jij net zo mooi als Assepoester?
Pas wel op rond de klok van 12 uur!

20:00 Kampvuur
Luister jij mee naar deze verhalen?

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 2019
10:00
10:15

Let’s Dance
Campingvriendjesclub

Vandaag maken we onze eigen
sprookjesoutfit! Dat wil jij toch ook?

14:00

De appel valt niet ver van de
boom

Sneeuwwitje is haar appels kwijt.
Help jij haar mee met zoeken?

16:00

Pinokkio

Kan jij liegen als de beste?
Dan is dit spel zeker wat voor jou!

18:45
19:00

Ophaalronde theaterfeest
Theaterfeest

Het is weer tijd voor die twee
grappenmakers!

20:00

Capture the flag (10+)

Een sportieve uitdaging. Durf jij deze aan
te gaan?

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 2019
10:00 Campingvriendjesclub
Zorg dat je deze knutsel niet mist…
We maken een mooie schatkist!

14:00 Erwtenrace
Dit is een race voor de allersnelsten!

16:00 100 jaar slapen
Doornroosje heeft 100 jaar geslapen,
heb jij haar ooit zien gapen?

18:45 Ophaalronde theaterfeest
19:00 Theaterfeest

DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2019
10:00 Let’s Dance
10:15 Campingvriendjesclub
Ergens diep tussen de bergen.
Yihaa we maken dwergen!
13:30 Treintje Bello
Bello rijdt weer in het rond.
Kom jij ook naar het Centraal Station?
14:00 Zwembadspellen
Weet jij je net zoals Ariël door het water
voort te bewegen?

16:00

De Gelaarsde Kat

Het is tijd om de kat in jezelf naar boven te
halen! Zien we je op het sportveld?

18:45
19:00

Ophaalronde minidisco
Minidisco

Kan jij net zo mooi dansen als de Indische
Waterlelies? Doe dan zeker met ons mee!

20:00

De sprookjesshow

Tijdens deze leuke show komen alle sprookjes
aan bod! Kom jij ook?

Het is geen feest als die twee niet zijn
geweest!

20:00 Douanespel
Dit te gekke spel ken je vast wel!
Doe jij mee?

STARTPUNT? Animatieruimte!
Tenzij anders aangegeven
SLECHT WEER? Kom toch!
We doen altijd iets leuks.
DOE JE MEE MET ONS?
Deelname op eigen risico.
IN/OP HET WATER?
Zwemdiploma verplicht!

