Voor de ouders:
* Alle activiteiten starten bij de kidsclub, tenzij het anders staat aangegeven in het
programma.
* Het animatieteam animeert, maar is geen oppas.
* Sommige activiteiten zijn op basis van aanmelding. Dit kunt u doen bij de receptie.
* Het kan voorkomen dat het animatieteam foto`s maakt tijdens activiteiten.
Heeft u hier bezwaar tegen? Geef dit dan tijdig aan.
* Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders staat aangegeven.

Recreatieteam ’t Hooge Holt
Recreatieteamhoogeholt

Recreatie programma
6 t/m 8 juli

Mijn naam is: Gelien
Ik woon in : In Gramsbergen op ’t
Hooge Holt bij de kinderboerderij samen
met Guus.

Guus
Mijn naam is : Guus de vogelverschrikker
Ik woon in : Gramsbergen op de

kinderboerderij van ’t Hooge Holt
Het leukste om te doen vind ik: Bezig

zijn op de kinderboerderij of naar het bos
met de kinderen

Het leukste om te doen vind ik: Het
aller leukste vind ik spelen met de
kinderen op het park. Dansen, koken of
gezellig knutselen.

Vrijdag 6 juli

14:00 Waanzinnig welkom: Wij verwelkomen alle nieuwe gasten op het park
16:00 Spelletjes in de kidsclub: Kom jij ook een spelletje spelen?
19:00 Guus en Gelien theater: Hebben jullie al kennis gemaakt met Guus en
Gelien?
20:00 Jongens tegen de meisjes: Wie zijn er beter? De jongens of de meisjes?
Een leuke spelshow voor de hele familie!

Ik hou van: Dansen en springen.
Mijn lievelingsdier is: Alle geitjes op de
kinderboerderij.
Het lekkerste eten vind ik:
Pannenkoeken, maar ik vind ijsjes ook
heel erg lekker.

Ik hou van: Grapjes maken

Zaterdag 7 juli
10:00 Ochtendgymnastiek: Begin de dag met een dansje
10:10 Knutselen: Knippen, plakken, kleuren, wat gaan we maken?
13:00 Ouder-kids voetbal: Kom samen met mama of papa lekker voetballe
14:30 Spelletjes in de Mad Monkey Jungle: Een leuk en actief spelletje

Mijn lievelingsdier is: De ezel

16:00 Slagbal: Welk team gaat er winnen?

Het lekkerste eten vind ik: Het aller

19:00 Guus en Gelien theater: Hé kom op! De show gaat beginnen!

lekkerste zijn toch wel frietjes.

20:00 Lasergamen: Wil jij ook graag mee lasergamen? Opgeven kan tot 15:00
uur bij de receptie. Kosten hiervoor zijn €2,50. Let op! Vol = Vol!
20:45 Lasergamen: Wil jij ook graag mee lasergamen? Opgeven kan tot 15:00 uur
Gelien

bij de receptie. Kosten hiervoor zijn €2,50. Let op! Vol = Vol!

Zondag 8 juli
10:00 Ochtendgymnastiek: Lekker swingen en springen!

Elke dag om 12:00 uur bij het zwembad:
Onze parkdans!

10:10 Knutselen: Ook vandaag is er weer een leuke knutsel voor jullie
13:00 Klim & klauterpad: Gezellig samen klimmen en klauteren
14:30 Apenkooi in de Mad Monkey Jungle: Voor alle aapjes onder ons
16:00 Hooge Holt spetterpret: Spetter, spatter, lekker in het water

Kom & dans met ons mee!

19:00 Minidisco met Guus: We gaan lekker samen dansen
20:00 Smokkelspel: Lukt het jou om dingen weg te smokkelen zonder dat je
word getikt?

