
Broodjesbakken Spel Sport EA Metaal Bambinidorp Speeldorp

Maandag Ochtend

Tent versieren, slingers 

maken, kasteeltoren en 

veld verkennen

Tent versieren

Middag Trefbal Kasteeltoren om de paal Knutsel      maken

Dinsdag Ochtend
Broodjes bakken voor 

Speeldorp
Tafeltennissen

Ponyrijden en 

frisbee

Rondleiding.                    

10.30 tot 12.00 uur 

Dansworkshop            

Dansschool EDC

Roodkapje dobbelsteen

4/5 jaar 

broodjesbakken              

6 jaar beschuit 

versieren, placemat 

maken

Middag

Alle kinderen op het 

veld kunnen komen 

bakken

Voetbal                

toernooi                  

7-9 jaar

wasknijper draak of 

kikker maken

Dansen met het 

Flexteam, knutselen

Woensdag Ochtend
Broodjes bakken voor 

Speeldorp
Damtoernooi Rugby schatkist

4/5 jaar beschuit 

versieren, placemat 

maken 6 jaar 

broodjesbakken. 

Meesterverteller

KIJK-     

MIDDAG!

Alle kinderen op het 

veld kunnen komen 

bakken

Rugby           

Dweilband 't Lopend 

Vuurtje, instrumenten 

uitproberen

14.00 uur verhalen 

verteller. Paddenstoel of 

draak kleien

Knutselen

Avond Avondspel

Donderdag Ochtend
Broodjes bakken voor 

Bambinidorp
Ponyrijden

Speurtocht                      

4 en 5 jaar

Broodjesbakken,  

toverflesje maken

Speurtocht                 

4 en 5 jaar      

Glutenvrij 

broddjesbakken

Middag

Alle kinderen op het 

veld kunnen komen 

bakken

Schaaktoernooi

Voetbal                

toernooi                 

10-12 jaar

Speurtocht                       

6 jaar 

Speurtocht en klein 

kasteel knutselen

Speurtocht                         

6 jaar                

Knutselen

Avond
Kinderdisco                    

7 en 8 jarigen

Vrijdag Ochtend
Hele dag 

broodjesbakken!
Sjoelwedstrijd Flagrugby Theaterworkshop

afmaken waar je nog 

niet aan toe bent 

gekomen

Afmaken van 

knutselwerkjes, leuke 

traktatie

Knutselen           

Eindfeest met 

suikerspin

Middag

Er is nog veel meer…

Speelweek Programma 2019

Hele dag 

broodjesbakken!

Kroontjes maken, 

metaal buigen en 

solderen

Sleutelhangers 

maken. Metaal buigen 

en solderen

Slagstempelen, 

armbandjes maken. 

Metaal buigen en 

solderen

Metaal buigen en 

solderen. 

Sleutelhangers, 

kroontjes en 

armbandjes maken

Rondleiding en 

kennismakingsspel. 

11.00 tot 12.00  

Dansworkshop Danzation

Speelweek is gesloten, we gaan opruimen!

kom lekker spelletjes 

spelen!

laat je schminken, je haar vlechten of allebei…

kom timmeren, figuurzagen of bouw samen een Speelweekhut!

Crea tent kom lekker knutselen in de Creatent, elke dag is er een speciale activiteit!

wat voor springkussen staat er?Springkussen

Computertent

Schmink & Haar

Hout & Timmerstad

spelletjes spelen, computers repareren of even lekker een boekje lezen

Kantine wil je even liggen, zitten, hangen? Kom chillen… 


