Zomer week 5

Maandag 10 augustus 2020

8 t/m 14 augustus

9:00 kinderboerderij open
(i.v.m. de hitte is de kinderboerderij zo vroeg open)

Musical week: Aladdin
Zaterdag 8 augustus 2020
Vandaag is het animatieteam een dag vrij, maar de vrijwilligers van Team de Waay organiseren:
19:00 XXL Bingo
Hooimijt
Let op! Er kunnen maar een
beperkt aantal mensen meedoen
in de hooimijt. Dus vol=vol

10:00

Campingvriendjesclub +
rollen verdelen en oefenen musical

Hooimijt

Is het waar.. Ben jij een echte kunstenaar?
11:00

Sportmix met water

Achterveld

Trek je badkleding maar aan!
14:00

Wie, wat of waar ben ik?

Achterveld

Raad jij snel wie je bent? Of is dit iemand die jij niet kent?
16:00

Oefenen musical & decor maken

Hooimijt

16:00

Kleine kinderpret tot 5 jaar

Achterveld

Tussen de bomen op achterveld in de schaduw
Ophaalronde theaterfeest

19:00

Theaterfeest

Buitentheater

Ja, ja daar zijn ze weer! Waar is het feestje deze keer?

Zondag 9 augustus 2020
10:00 Campingvriendjesclub +
opgeven musical Aladdin

18:45

20:30
Hooimijt

Filmavond

Hooimijt

Ra , ra welke film zal het zijn?!
Neem je eigen stoel of zit op onze picknickbank.

Knutsel pret, retteketet!
11:00 Auditie musical Aladdin

Hooimijt

Zet je beste beentje voor, dit wordt heel leuk hoor!
14:00 Letter zoek spel

Huh, dat is raar! We gaan alle letters zoeken maar!
16:00 Kleine kinderpret tot 5 jaar

Achterveld

Tussen de bomen op het achterveld in de schaduw
18:45 Ophaalronde theaterfeest

Buitentheater

Wat zijn ze toch dol! Dat zorgt voor veel lol!
20:00 Voetbal 8+

10:00

Achterveld

Geef de bal een knal, zodat hij in het goal raken zal!

Campingvriendjesclub

Hooimijt

Papier en een schaar, alles ligt al klaar!
11:00

Oefenen musical & decor maken Hooimijt

We oefenen voor de musical, ken jij de teksten al?
14:00

De theaterfiguren rijden rond. Kom gezellig met ze mee!
19:00 Theaterfeest

Dinsdag 11 augustus 2020

Hooimijt

Clown Click optreden

Hooimijt

Altijd schik, met clown Click
16:00

Stoplichten spel

Achterveld

Rood, oranje of groen, weet jij wat je moet doen?
18:45

Ophaalronde theaterfeest

19:00

Theaterfeest

Buitentheater

Kijk eens wat een mafkezen! Jij komt toch ook?
19:15

Minidisco (t/m 19:30)

Buitentheater

20:30

Waterpolo 10+

Zwembad

Zwemdiploma verplicht!

Woensdag 12 augustus 2020
10:00

Campingvriendjesclub

Hooimijt

Schrik niet, als je deze super knutsel ziet!
11:00

Kleine kinderpret tot 5 jaar

Achterveld

Dat is dikke pret, retteketet!
10:00

Cool Games 12+

Achterveld

Bubbelbal, Monsterbasketbal & Archery tag!
10:00 t/m 11:00 6 t/m 11 jaar
11:30 t/m 12:30 vanaf 12 jaar
16:00

Oefenen musical

18:45

Ophaalronde theaterfeest

19:00

Theaterfeest

Hooimijt
Vrijdag 14 augustus 2020

Buitentheater

Heb jij ze al gezien? Ze hebben weer pret voor tien!

10:00 Campingvriendjesclub

20:30

Pak een stift, papier en een schaar.
Met deze knutsel maken we al onze dromen waar!

Boter, kaas en hagedissen Quiz

Hooimijt

We spelen boter, kaas en hagedissen.
Gaan we nu net zoals een slang sissen?

11:00 Badminton 8+

Achterveld

Doe jij met ons mee?

Opgeven groep in de receptie voor 16:30

14:00 Zeephelling
Donderdag 13 augustus 2020
10:00 Campingvriendjesclub +
oefenen musical

Hooimijt

Hooimijt

Achterveld

Roetssssssj, samen gaan we naar beneden!
16:00 Zandkastelen bouwen

Recreatievijver

Heb jij creatief talent? Zorg dat je erbij bent!

Wie kan het mooiste zandkasteel bouwen? Kom meedoen,
we hebben zeker lol!

11:00 Decor maken musical

18:45 Ophaalronde theaterfeest

Hooimijt

Dat is leuk hoor, samen maken we een fantastisch decor!
14:00 Waterpret

Achterveld

Leuke water spelletjes
16:00 Generale repetitie musical

hooimijt

19:00 Theaterfeest

Buitentheater

Gezellig om zeven uur, tijd voor een nieuw avontuur!

20:00 Discozwemmen (t/m 21:00)

Zwembad

Bring it on!

We oefenen nog één keer. Het is echt de laatste keer!
16:00 Kleine kinderpret tot 5 jaar

Achterveld

Dat is dikke pret, retteketet!

20:00

**Musical Aladdin**

Achterveld

“Soms zien we alleen hoe mensen anders zijn dan wij.
Maar als je goed genoeg kijkt, kun je zien hoeveel
we allemaal op elkaar lijken” - Aladdin
Komen jullie kijken hoe hard er geoefend is?

Slecht weer: Kom toch! We zorgen altijd voor een vervangende activiteit.
Meedoen: Deelname aan activiteiten is op eigen risico.

