Programma Kindervakantieweek augustus t/m 3 september 2021
Maandag: We starten om 13:00 uur met de week. Vandaag eindigen we om 17:00 uur.
Iedere groep gaat een groepsnaam bedenken.
De J-groepen mogen nog speuren en gaan een fantasieland schilderen met hun groepsnaam erop.
De M-groepen gaan schilden verven en hebben een KUBB-toernooi.
De O-groepen Schilderen alien space en Maken een fles-raket, die ook de lucht in mag.
Dinsdag: Vandaag zijn we van 9:30 uur tot 16:30 uur druk met allerlei spellen.
De J-groepen hebben vandaag een ECHTE escaperoom. En ze gaan boerengolf en trefbal spelen.
De M-groepen spelen ook boerengolf en houden een crazy 33 (Tocht met opdrachten).
De O-groepen gaan ook een crazy 33 lopen en mogen proberen te ontsnappen uit de escaperoom.
Ook opdrachten met Bambox gaan de O-groepen uitvoeren.
Woensdag: Ook vandaag duren de activiteiten van 9:30 uur tot 16:30 uur.
De J-groepen gaan apparaten uit elkaar halen en een eigen robot maken. Er is ook een recycle-spel en een
stoepkrijt-opdracht.
De M-groepen speuren eerst voor gereedschap. Daarna gaan ook zij een robot maken.
De O-groepen lopen in de ochtend een GPS-tocht.
Alle groepen krijgen een workshop van Mad science. En tot slot is er ook nog een show van Mad science.
Woensdag avond: Vanavond starten we om 19:30 uur en eindigen we ongeveer 22:00 uur.
Deze avond is ALLEEN voor kinderen van 10 jaar en ouder! (En niet verplicht)
We gaan vanavond een avondspel spelen met breaklights. En een spel ……………
Donderdag: En weer duurt de dag van 9:30 uur tot 16:30 uur.
Alle groepen hebben een zeskamp.
De J-groepen kunnen rijk worden door het verborgen goud te vinden.
De M-groepen spelen het “wereldberoemde Daanspel” dit jaar met huifkarren)
De O-groepen bouwen een grote katapult en kunnen kijken hoe ver hun “kogels” verdwijnen.
Mocht er nog ruimte zijn houden we ook levend bingo.
Vrijdag: De slotdag is van 9:30 uur tot 17:00 uur.
Dit jaar hebben we besloten om voor de zekerheid niet naar een pretpark (Toverland) te gaan, maar in
plaats daarvan maken we ons eigen pretpark bij scouting Rijpelberg met springkussens, stormbanen,
(water?)spellen, enz.
Dit “pretpark” zal tot 16:30 uur duren, waarna de prijsuitreiking en de weekafsluiting nog volgen.
Bij allerlei activiteiten zijn punten te verdienen. Aan het einde van de week worden de uitslagen per
leeftijdscategorie bekend gemaakt.
Wij zorgen voor chocolademelk, yoghurtdrink, melk en versnaperingen per dag. De boterhammen moeten
jullie zelf meenemen. Voor de begeleiding is er ook koffie en thee.

