
Informatie

Za 1 aug
t/m

Vr 7 aug

Theater
Met Otto, Elle & Izzi

Sport
Voor alle doelgroepen

Knutselen
Elke ochtend

Deze week staat helemaal in het
teken van het thema: 

Otto, Elle en Izzi surfen op het
internet

De activiteiten herken je in het
programma aan het volgende plaatje:

Vergeet ook niet om naar de
workshop te komen!

ONLINE
eendenclub.nl/Dennenlust

Wanneer het weer een buitenactiviteit niet 
toelaat, zorgt het recreatieteam voor een 
vervangende binnenactiviteit.

Alle activiteiten zijn gratis, m.u.v. Bingo en
tenzij anders aangegeven.

Voor vragen of opmerkingen over het 
programma kun je altijd terecht bij iemand 
van het recreatieteam.

Donderdagavond

Musical: Otto, Elle en Izzi surfen op
het internet.

Otto, Elle en Izzi beleven samen met
de kinderen een spannend avontuur! 

Wil je meespelen in de musical? Geef
je dan voor dinsdag 11.00 op bij het

recreatieteam en kom naar de
oefenmomenten!

Thema van de week  De musical



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. Om 10:00 
beginnen we met dansen! (tot 10:15)

Bij zwembadactiviteiten verzamelen we in het 
zwembad. Zwemdiploma A & B zijn verplicht.

Tussen 18.45 en 19.00 uur voorafgaand aan het 
theater kun je meelopen met de Eendenclub-
promotoer naar het theater toe.

Voor sportactiviteiten verzamelen we op het 
sportveld. Trek sportieve kleding en schoenen aan!

Workshops zijn creatieve activiteiten voor iedereen 
vanaf 8 jaar. Ook  leuk voor volwassenen dus om 
samen met je vader/moeder heen te gaan. 

Voor alle activiteiten verzamelen we bij de tent 
op het sportveld, tenzij anders aangegeven.

Za 1 aug Zo 2 aug Ma 3 aug Di 4 aug Wo 5 aug Do 6 aug Vr 7 aug

10.00
tot

10.15

Ochtendbeat Ochtendbeat Ochtendbeat Ochtendbeat Ochtendbeat

10.15
tot

11.00

Knutselen: 
Muis

Knutselen:
Decor

Knutselen:
kleding

Knutselen:
Uitnodiging

Knutselen:
Vakantie-

herinnering

13.30
tot

14.30
Het recreatieteam is dit 

weekend vrij.

Vanaf maandag is er van alles 
te doen!

13.30 – 14.30

Instuifmiddag

Kom een spelletje
spelen bij het

recreatieteam op
het sportveld!

Oefenmoment 1

Geef je op voor
de musical en
kom naar dit

oefenmoment

Oefenmoment 2

Geef je op voor
de musical en
kom naar dit

oefenmoment

Generale
repetitie

Geef je op voor
de musical en
kom naar dit

oefenmoment

Kat en muis

18.45
tot

19.00

Promotoer Promotoer Promotoer Musicaltoer Promotoer

19.00
tot

19.30

Kidsfun Theater Voorleesavond

19.00 – 20.30

Musical:
Otto, Elle & Izzi
Surfen op het

internet

Kom kijken naar
deze spetterende

musical! 

Theater

20.30
tot

21.15

Hungry Hippo’s Penalty Game Workshop:

  Kijk op de
posters wat we

gaan maken

1,5m afstand 
vanaf 18 jaar

19.30 – 20.00

Dansen en 
fotoshoot

Toelichting iconen

Gezin

Veiligheidsregels

10+ 8+ 8+

Volw.

Lees onderstaande regels goed door voordat je naar
een activiteit komt.

Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent.

Max. 10 minuten voor aanvang aanwezig bij 
activiteiten.

Je moet zelfstandig kunnen sporten, knutselen
& spelen om mee te doen. Help als ouder 
alleen mee als dit echt niet anders kan en 
houd dan 1,5 meter afstand.

Was voor en na een activiteit je handen bij je 
eigen accommodatie.

Ouders: We willen jullie vragen je kinderen in 
te lichten over de veiligheidsregels en alleen 
mee te komen bij activiteiten als dit echt 
noodzakelijk is. Houd ten alle tijden 1,5 meter 
afstand tot andere volwassenen.

Volg altijd de aanwijzingen op van het 
recreatieteam.

Wij houden 1,5 meter afstand tot iedereen van
18 jaar en ouder. 

Voor vragen of opmerkingen over het programma kun je
altijd terecht bij iemand van het recreatieteam.


