
Animatieprogramma
zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober

We hopen dat je de animatie leuk vond.
Goede reis terug naar huis en tot ziens!

groetjes,
 animatie Landgoed ‘t Wildryck



Woensdag 20 oktober

9:45 Ochtend disco. Dans jij mee?

10:00 Knutsel frutsel tijd. We maken onze zoekmand.

14:00 Herfstwandeling/natuurbingo. 
           Wandel jij gezellig mee met Justa en Fleur? 
           Misschien heb jij wel bingo!

17:00 Levend stratego. Welk team wint er? 

Startpunt
Aangegeven plek.
Tenzij anders aangegeven

Zondag 17 oktober

10:00 Knutsel frutsel tijd. Een lichtpunt in het donker….  
           Knutsel je eigen lampion!

14:00 Kat en muis spel. Wie is er slimmer en sneller? 

19:15 Start van lampionnen tocht. Wandel jij mee? 

ALGEMENE INFORMATIE
Startpunt?   Op de aangegeven plek, tenzij anders aangegeven
Slecht weer?   Kom toch, want we doen altijd iets leuks
In/ op het water?  Zwemdiploma verplicht!
Doe je met ons mee? Deelname op eigen risico

Zaterdag 16 oktober

9:45 Ochtend disco. Dans jij mee?

10:00 Knutsel frutsel tijd. Maak je eigen herfstboom!  

14:00 Boompje verwisselen.

17:00 Voetbaltoernooi. Wie gaat er winnen?

Dinsdag 19 oktober

10:00 Knutsel frutsel tijd. 
           Het regent, het regent de pannetjes worden nat..

14:00 Spelletjes middag. 
           Trek de spelletjes uit de kast en neem ze mee! 

17:00 Het GIGA verstopspel.

Maandag 18 oktober

9:45 Ochtend disco. Dans jij mee?

10:00 Knutsel frutsel tijd. Wat een handige spin..

14:00 Drie is te veel. Weet jij hoe het spel gaat?

17:00 Sjoel toernooi. Wie is de ultieme sjoeler??



Donderdag 21 oktober

10:00 Knutsel frutsel tijd. De bosdieren zijn ontsnapt!

14:00 Cola, Fanta, Sprite… Krijg jij al dorst? 

17:00 Vang de vos!  Wie is er sluwer of slimmer?

19:00 Weerwolven 9+ ..  
           Durf jij het op te nemen tegen de wolven….

Zaterdag 23 oktober

09:45 Ochtend disco. Dans jij mee? 

10:00 Knutsel frutsel tijd. Dag egeltje prik, 
           eet je maar nog één keer lekker dik. 

14:00 (Stoep) krijt festijn. Wie wint de prijs?

17:00 Trefbal. Welk team gaat er winnen? 

Zondag 24 oktober

10:00 Knutsel frutsel tijd. Kleurplaten wedstrijd. 

14:00 Beestenboel. Allerlei dieren bij elkaar?!

17:00 Uitreiking kleurwedstrijd en Engels verstoppertje.

Vrijdag 22 oktober 

Vandaag is de animatie een dagje vrij.




