
Zomer Kick-Off 
Meld je snel aan voor de volgende activiteiten: 

Woensdag 29 juni 14:00-16:00 Kleurenoorlog 
Leef je uit met verf en spuitbussen, verschillende kwasten en materialen en maak je eigen kunstwerk. 
Omdat we buiten op een zeil werken kun je helemaal je gang gaan zonder bang te zijn dat er iets vies 
wordt.  
No worries just paint!  
 
Vrijdag 1 juli 14:00-16:00 Het Eetfeest 
Ben jij een fijnproever, kun jij blind raden wat je krijgt voorgeschoteld en kun jij sneller eten dan de 
rest? Dan is dit jouw activiteit.  
 
Woensdag 6 juli 14:00-16:00 Smijten maar! 
Op zijn Grieks gaan we samen eerst (met de nodige voorzorgsmaatregelen) kopjes, borden, potten etc. 
in verschillende kleuren kapot gooien en maak je er daarna een mozaïekwerk van. 
 
Vrijdagavond 8 juli 20:30-23:00 Seek en Hide speurtocht 
De titel zegt het al; terwijl jullie op zoek zijn naar de juiste weg en opdrachten uitvoeren, moeten jullie 
ondertussen ook in de gaten houden dat jullie niet worden gepakt. Er zijn dan namelijk spotters naar 
jullie op zoek! 
 
Woensdag 13 juli 14:00-15:30 Zomerbingo 
Ouderwetse Bingo met hele leuke prijzen met als hoofdprijs natuurlijk de 2 tickets naar Toverland. 
Voor inschrijving van deze Bingo is wel toestemming nodig van je ouder(s)!! 
 
Woensdag 20 juli 13:00-17:00 Spetterdag 
Wil jij het snelste en de winnaar zijn op de grote stormbaan luchtkussen? Zonder een wedstrijdje mag 
je de stormbaan tussendoor natuurlijk ook beklimmen.  
Niet nat worden is met de verschillende spellen deze dag geen optie 😊 Inschrijven is niet nodig. 

 
Vrijdag 22 juli 19:00-22:00 Zomerfeest 
Als afsluiter van deze maand en als start van de vakantie organiseren we een leuk buitenfeest.  
Muziek, eten, drinken en gezelligheid…. Voor dit feest is iedereen welkom! 
 
Inschrijven voor de activiteiten doe je door middel van een mailtje te sturen naar: 
ikgeefmeop@outlook.com Vermeld daarbij de activiteit waar je jezelf voor inschrijft 
 

Wees er snel bij want er zijn per activiteit maar een beperkt aantal plaatsen!  
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