Activiteiten opvang zomervakantie
Fietsen, steps, skates of ander speelgoed zijn tijdens de vakantieopvang welkom. Sportieve kledij is
een noodzaak. Bij mooi weer breng je zwemgerief, handdoek, zonnepetje en zonnecrème mee,
want dan zijn er waterspelen! Als het weer wat minder is, zijn gezelschapsspellen leuke
tussendoortjes. Meebrengen maar!
Vergeet niet een stuk fruit of koek mee te brengen voor 10 u. en voor 15 u.

Juli 2018
WEEK 1: Dino’s
Maandag 2 juli: Starten doen we deze eerste vakantieweek met het knutselen van een gekke
dinosaurus.
Dinsdag 3 juli: Ben je bang van olifanten of tijgers? Nee toch! We spelen samen het grote safarispel.
Woensdag 4 juli: Hoe ziet jouw lievelingsdino eruit? Kom het ons tonen met jouw boetseerkunsten.
Donderdag 5 juli: Altijd al eens op een Flintstone willen lijken? Vandaag is het je kans om te
schitteren als een echte Fred of Wilma!
Vrijdag 6 juli: Knutseltijd! Laat jouw eigen dinosporen achter via een leuke stempelopdracht.

WEEK 2: Jungle
Maandag 9 juli: Kruip in de huid van een gorilla of leeuw en maak je eigen jungledierenmasker.
Dinsdag 10 juli: Wie is de snelste jager? We spelen een junglespel!
Woensdag 11 juli: Ssss… We knutselen lieve slangetjes.
Donderdag 12 juli: Help jij ons zoeken naar de verborgen schat in de jungle?
Vrijdag 13 juli: Parcours! Ontdek wie de snelste jaguar of de slimste tijger is.

WEEK 3: Piratenweek
Maandag 16 juli: Ship ahoy, schip ahoy, wie is de stoerste piraat? We spelen leuke piratenspelletjes.
Dinsdag 17 juli: Vandaag knutselen we gekke piraatjes.
Woensdag 18 juli: Schattenjacht! Wie helpt kapitein Iglo zijn schat terugvinden?
Donderdag 19 juli: Wat is een piraat zonder zijn trouwe papegaai? Tijd om jullie allerbeste vriend te
knutselen.
Vrijdag 20 juli: Wie verdient op het einde van deze week zijn piratendiploma? Kom het te weten
tijdens onze zoektocht.

Augustus 2018
WEEK 4: Sprookjes
Donderdag 16 augustus: Hoe ziet jouw droomkasteel eruit?
Vrijdag 17 augustus: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. We worden allemaal Sneeuwwitjes met onze
eigen toverspiegel.

WEEK 5: Reis rond de wereld
Maandag 20 augustus: Hoera, deze week gaan we op reis! We starten onze reis met een Ronde van
Frankrijk en het bouwen van een Chinese muur.
Dinsdag 21 augustus: Afrika! We knutselen typische Afrikaanse maskers.
Woensdag 22 augustus: Vandaag zijn jullie allemaal cowboys en indianen en reizen we samen naar
het Wilde Westen.
Donderdag 23 augustus: Plopperdeplop, tijd voor onze daguitstap naar PLOPSALAND! Meer
informatie vind je in de Damiaaninfo! Inschrijven uiterlijk op maandag 9 juli 2018.
Vrijdag 24 augustus: Hoe ziet jouw ideale wereld eruit? Knutsel je eigen zotte wereldbol.

WEEK 6: Dromen en dansen
Van maandag 27 augustus tot en met vrijdag 31 augustus:
Deze week beginnen en eindigen we op een speciale manier. Elke voormiddag mogen jullie je beste
moves tonen tijdens het dansen. Elke namiddag knutselen we iets van onze droomwereld.
We verklappen nog niet alles. Ouders, hou alvast vrijdagnamiddag 15 uur vrij in jullie agenda. Dan
toont uw kapoen zijn beste dansmoves en mooiste knutselwerkjes.
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