Animatieprogramma Sevink Molen 2022!
Week 28
10.00 uur
Knutselen

14.00 uur

Zaterdag
9 juli

Zondag
10 juli

Maandag
11 juli

Dinsdag
12 juli

Woensdag
13 juli

Donderdag
14 juli

Rupsje nooit
genoeg

Piratenhoed

Knutselmix

Mandela

3D vis

Maak je eigen
puzzel

Waterglijbaan
(op veld 2)

Sportmix

Waterpret

Weerwolven

1001 tikspellen

Suppen

18.30 uur

20.00 uur

Minidisco

Kinderpret

Meeleeftheater

Minidisco

Kinderpret

Meeleeftheater

Het grote ruilspel

Levend cluedo

Smokkelspel

wLevend stratego

20.30 uur
Bingo

Twister XL

Vrijdag
15 juli

Vandaag is het
animatieteam
een dagje vrij.
Kom je morgen
weer meedoen
met onze
activiteiten?

= Dit zijn wateractiviteiten, houd er rekening mee dat je nat gaat worden óf dat ze in het Hilgelomeer zijn (t.h.v. het Strandpaviljoen), waarbij minimaal zwemdiploma A verplicht is.
= Trek dichte schoenen, lange mouwen en een lange broek aan en laat je na de activiteit door je ouders controleren op teken!
= Trek bij deze activiteiten je sportschoenen aan.
= We spelen een leuk spel, geschikt voor alle leeftijden
= Tijdens deze activiteiten gaan we actieve spelvormen doen, waarbij sportieve kleding en schoenen handig is.
= Deze tijdsblokken verzamelen we bij het strandpaviljoen
= Dit tijdsblok verzamelen we bij de molen
= Voor alle activiteiten geldt dat je één van je ouders mee moet nemen als je niet alleen mag komen & bij slecht weer is er altijd een vervangende activiteit.

Animatieprogramma Sevink Molen 2022!
Week 29
10.00 uur
Knutselen

14.00 uur

Zaterdag
16 juli

Zondag
17 juli

Maandag
18 juli

Dinsdag
19 juli

Woensdag
20 juli

Donderdag
21 juli

Fotolijstjes

Knutselen met
rietjes

Bootjes vouwen

Pauw

Fotolijstjes

Oefenen bonte
avond

Waterglijbaan
(op veld 2)

Fopbal

Strandgames

Kringspelen

Soldaat tikkertje

Ligbed race

18.30 uur

20.00 uur

Minidisco

Kinderpret

Meeleeftheater

Voorleesverhaal

Kinderpret

Meeleeftheater

Buskruit

Handtekeningen
-jacht

Politie en boefje

Levend kwartet

20.30 uur
Bingo

Bonte avond

Vrijdag
22 juli

Vandaag is het
animatieteam
een dagje vrij.
Kom je morgen
weer meedoen
met onze
activiteiten?

= Dit zijn wateractiviteiten, houd er rekening mee dat je nat gaat worden óf dat ze in het Hilgelomeer zijn (t.h.v. het Strandpaviljoen), waarbij minimaal zwemdiploma A verplicht is.
= Trek dichte schoenen, lange mouwen en een lange broek aan en laat je na de activiteit door je ouders controleren op teken!
= Trek bij deze activiteiten je sportschoenen aan.
= We spelen een leuk spel, geschikt voor alle leeftijden
= Tijdens deze activiteiten gaan we actieve spelvormen doen, waarbij sportieve kleding en schoenen handig is.
= Deze tijdsblokken verzamelen we bij het strandpaviljoen
= Dit tijdsblok verzamelen we bij de molen
= Voor alle activiteiten geldt dat je één van je ouders mee moet nemen als je niet alleen mag komen & bij slecht weer is er altijd een vervangende activiteit.

Animatieprogramma Sevink Molen 2022!
Week 30
10.00 uur
Knutselen

14.00 uur

Zaterdag
23 juli

Zondag
24 juli

Maandag
25 juli

Dinsdag
26 juli

Woensdag
27 juli

Donderdag
28 juli

Knutselmix

Weerklok

Maskers

Deurhanger

Wasknijperdier

Vriendschap
armbandjes

Waterglijbaan
(op veld 2)

Alles bal

Selfiespel

Watergames

3 is te veel

Zandkastelen
bouwen

18.30 uur

20.00 uur

Minidisco

Kinderpret

Meeleeftheater

Minidisco

Kinderpret

Meeleeftheater

Levend
ganzenbord

Omgekeerd
verstoppertje

Dieren geluiden
spel

Levend cluedo

20.30 uur
Bingo

Weerwolven

Vrijdag
29 juli

Vandaag is het
animatieteam
een dagje vrij.
Kom je morgen
weer meedoen
met onze
activiteiten?

= Dit zijn wateractiviteiten, houd er rekening mee dat je nat gaat worden óf dat ze in het Hilgelomeer zijn (t.h.v. het Strandpaviljoen), waarbij minimaal zwemdiploma A verplicht is.
= Trek dichte schoenen, lange mouwen en een lange broek aan en laat je na de activiteit door je ouders controleren op teken!
= Trek bij deze activiteiten je sportschoenen aan.
= We spelen een leuk spel, geschikt voor alle leeftijden
= Tijdens deze activiteiten gaan we actieve spelvormen doen, waarbij sportieve kleding en schoenen handig is.
= Deze tijdsblokken verzamelen we bij het strandpaviljoen
= Dit tijdsblok verzamelen we bij de molen
= Voor alle activiteiten geldt dat je één van je ouders mee moet nemen als je niet alleen mag komen & bij slecht weer is er altijd een vervangende activiteit.

Animatieprogramma Sevink Molen 2022!
Week 31
10.00 uur
Knutselen

14.00 uur

Zaterdag
30 juli

Zondag
31 juli

Maandag
1 augustus

Dinsdag
2 augustus

Maak je eigen
vlieger

Clownvis

Verven

Ansichtkaart

Waterglijbaan
(op veld 2)

Ratten en raven

Waterfietsen

Verstoppertje

Woensdag
3 augustus
Fantasiedieren

Twister XL

Donderdag
4 augustus
Kwartet maken

Zandtekeningen

18.30 uur

20.00 uur

Vrijdag
5 augustus

Minidisco

Kinderpret

Meeleeftheater

Voorleesverhaal

Kinderpret

Meeleeftheater

Minute to win it

Boompje
verwisselen

10 tellen in de
rimboe

SPOOKTOCHT

20.30 uur
Bingo

Flessen voetbal

Vandaag is het
animatieteam
een dagje vrij.
Kom je morgen
weer meedoen
met onze
activiteiten?

= Dit zijn wateractiviteiten, houd er rekening mee dat je nat gaat worden óf dat ze in het Hilgelomeer zijn (t.h.v. het Strandpaviljoen), waarbij minimaal zwemdiploma A verplicht is.
= Trek dichte schoenen, lange mouwen en een lange broek aan en laat je na de activiteit door je ouders controleren op teken!
= Trek bij deze activiteiten je sportschoenen aan.
= We spelen een leuk spel, geschikt voor alle leeftijden
= Tijdens deze activiteiten gaan we actieve spelvormen doen, waarbij sportieve kleding en schoenen handig is.
= Deze tijdsblokken verzamelen we bij het strandpaviljoen
= Dit tijdsblok verzamelen we bij de molen
= Voor alle activiteiten geldt dat je één van je ouders mee moet nemen als je niet alleen mag komen & bij slecht weer is er altijd een vervangende activiteit.

Animatieprogramma Sevink Molen 2022!
Week 32
10.00 uur
Knutselen

14.00 uur

Zaterdag
6 augustus

Zondag
7 augustus

Maandag
8 augustus

Dinsdag
9 augustus

Woensdag
10 augustus

Donderdag
11 augustus

Lieveheersbeestje

Touwletters

Superhelden

Octopus
Lieveheersbeestje

Memoriespel

3D tekeningen

Waterglijbaan
(op veld 2)

Handbal

Suppen

Kwalleballen

Soldaat tikkertje

Waterpret

18.30 uur

20.00 uur

Minidisco

Kinderpret

Meeleeftheater

Minidisco

Kinderpret

Meeleeftheater

Verstoppertje

Jongens tegen
de meisjes

Levend kwartet

Weerwolven

20.30 uur
Bingo

3 is te veel

Vrijdag
12 augustus

Vandaag is het
animatieteam
een dagje vrij.
Kom je morgen
weer meedoen
met onze
activiteiten?

= Dit zijn wateractiviteiten, houd er rekening mee dat je nat gaat worden óf dat ze in het Hilgelomeer zijn (t.h.v. het Strandpaviljoen), waarbij minimaal zwemdiploma A verplicht is.
= Trek dichte schoenen, lange mouwen en een lange broek aan en laat je na de activiteit door je ouders controleren op teken!
= Trek bij deze activiteiten je sportschoenen aan.
= We spelen een leuk spel, geschikt voor alle leeftijden
= Tijdens deze activiteiten gaan we actieve spelvormen doen, waarbij sportieve kleding en schoenen handig is.
= Deze tijdsblokken verzamelen we bij het strandpaviljoen
= Dit tijdsblok verzamelen we bij de molen
= Voor alle activiteiten geldt dat je één van je ouders mee moet nemen als je niet alleen mag komen & bij slecht weer is er altijd een vervangende activiteit.
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Week 33
10.00 uur
Knutselen

14.00 uur

Zaterdag
13 augustus

Zondag
14 augustus

Maandag
15 augustus

Dinsdag
16 augustus

Woensdag
17 augustus

Donderdag
18 augustus

Gekke kikker

Pennenbakje

Windmolentje

Verrassingsknutsel

Pastakunst

Vingerpoppetjes

Waterglijbaan
(op veld 2)

Smokkelspel

Waterfietsen

Kringspelen

Buskruit

Ligbed race

18.30 uur

20.00 uur

Minidisco

Kinderpret

Meeleeftheater

Voorleesverhaal

Kinderpret

Meeleeftheater

Twister XL

ABC-spel

Crazy 88

Levend stratego

20.30 uur
Bingo

Welke sport doe jij het
liefst?

Vrijdag
19 augustus

Vandaag is het
animatieteam
een dagje vrij.
Kom je morgen
weer meedoen
met onze
activiteiten?

Sportmix

= Dit zijn wateractiviteiten, houd er rekening mee dat je nat gaat worden óf dat ze in het Hilgelomeer zijn (t.h.v. het Strandpaviljoen), waarbij minimaal zwemdiploma A verplicht is.
= Trek dichte schoenen, lange mouwen en een lange broek aan en laat je na de activiteit door je ouders controleren op teken!
= Trek bij deze activiteiten je sportschoenen aan.
= We spelen een leuk spel, geschikt voor alle leeftijden
= Tijdens deze activiteiten gaan we actieve spelvormen doen, waarbij sportieve kleding en schoenen handig is.
= Deze tijdsblokken verzamelen we bij het strandpaviljoen
= Dit tijdsblok verzamelen we bij de molen
= Voor alle activiteiten geldt dat je één van je ouders mee moet nemen als je niet alleen mag komen & bij slecht weer is er altijd een vervangende activiteit.

