Animatie programma
Week: Za 29/06 – Do 04/07
WERELD RECORD DAG
Zaterdag
29 juni

Zondag
30 juni

Maandag (themadag!)
01 juli

Dinsdag
02 juli

Woensdag
03 juli

Donderdag
04 juli

Kids club: Knutseltijd!
Vlinders

Kids club: Knutseltijd!
Medaille , want jullie
zijn onze nummer 1!

Kids club: Knutseltijd!
Stokpaardje

Kids club: Knutseltijd!
Indianentooi

Kids club: Knutsteltijd!
Playmais

Stadsboerderij
14:00
Waterspelletjes
BuytenDelft!
–
Kom afkoelen tijdens
15:00 Er is vandaag een super leuke waterspelletjes!
coole modderbaan op
15:00
Mini Aqua Disco!
het weiland! Jullie
–
Minidisco
als aqua gym
mogen met ons mee en
16:00
bij het zwembad!
lekker spelen!

Sportdag!
In het thema van
vandaag gaan we
verschillende leuke
spelletjes spelen, team
tegen team! Wie weet
win jij wel een prijsje!

Stadsboerderij
BuytenDelft!
Gaan jullie met ons
mee naar de
boerderij? We gaan
leuke spelletjes doen
in de paardenbak!

Delftse Hout Crazy 88
Zorg ervoor dat je
binnen de tijd zoveel
mogelijk opdrachten
vervult! Heeft jouw
groepje de meeste
punten?

Stadsboerderij
BuytenDelft!
Gaan jullie gezellig met
ons mee naar de
boerderij? Er is ook een
super leuke
waterspeeltuin!

18:45
–
19:00

Meet & Greet!
Tipy en Flora zijn er
weer!

Theater
Ga je mee op avontuur
met Tipy en Flora?

19:00
–
19:30

Minidisco
Kom samen dansen
met Tipy en Flora!

Minidisco
Dans je ook mee met
het animatieteam?

Minidisco
Kom samen dansen
met Tipy en Flora!

Minidisco
Dans je ook mee met
het animatieteam?

Minidisco
Kom samen dansen
met Tipy en Flora!

Minidisco
Dans je ook mee met het
animatieteam?

20:00
–
21:00

Kinderdisco!
Vanavond organiseren
wij een gezellige
kinderdisco! Kom ook
dansen en zingen!

Happy Family Bingo!
Kom gezellig met de
hele familie naar de
zaal en misschien win
jij wel een prijs!

Breek de records!
Leuke thema spelletjes
voor de hele familie!

De Jongens tegen De
Meisjes
Wie zijn vanavond de
winnaars? De Jongens,
of de meisjes… ?

Workshop: Tekenen
Schrijf je snel in voor
deze leuke workshop
strip-/portrettekenen!

Workshop: Beeldhouwen
Vanavond kunnen jullie
een super mooie
amulet/talisman ketting
maken! (Inschrijven vanaf

10:00
Welkomstparty!
–
Kom kennis maken met
12:00
het animatie team!

21:30
22:00

Prijsuitreiking sportdag

Theater
Ga je mee op avontuur
met Tipy en Flora?

(Vanaf 6 jaar)

10 jaar, maximaal 20
personen)

