Rooster KINDER activiteiten door Amber Hofstede
Datum

Wat

Doelgroep

1-apr

Paasmiddag!

Kinderen

Meivakantie
Datum

Wat

Doelgroep

Ma 30 april

Kinderdans

Wo 3 mei

Project P

Do 4 mei

Musical dag

Datum

Wat

Vr 11 mei

Moederdag

Zo 17 juni

Vaderdag!

Zomer Hoogseizoen
Datum
Wat

Di 10 juli

Meeleef theater

Do 12 juli

Buiten spelletje
avond/middag (met evt.
voorlezen oid)

Vr 13 juli

Doe normaal!

Ma 16 juli

Sport en spel XXL

Di 17 juli

Project P

Do 19 juli

Kinderdans

Vr 20 juli

MUSICALDAG!

Omschrijving
inschrijven
Paaseieren beschilderen,
verstoppen en allerlei spellen doen Vrije inloop
m.b.t Pasen.

Omschrijving
Knutselen, dansen en optreden op
Jongste kinderen
de camping
Scenes/verhaal a.d.h.v. video,
Pubers
media, muziek etc.
In 1 dag een musical maken met
Jong en oud
eindvoorstelling.

Inschrijven

Doelgroep
Jong en
middeloud
Jong en
middeloud

Inschrijven

Omschrijving
Knutselmiddag/ochtend voor de
kinderen.
Knutselmiddag/ochtend voor de
kinderen

Vrije inloop
Ja!
Ja!

Vrije inloop
Vrije inloop

Doelgroep

Omschrijving
Inschrijven
De kinderen spelen mee in een
verhaal. De attributen die zij nodig
Jongere kinderen hebben worden geknutseld.
Vrije inloop
Verhaal wordt gespeeld over de
camping.

Jongere kinderen

Allerlei buiten spellen met evt.
Water.

Pubers

a.d.v. improvisatie worden scenes
gespeeld met attributen. De scenes
vormen zich in een verhaallijn wat
vrije inloop.
resulteert in een klein stuk. Dit
vervolgens spelen voor ouders of
filmen

Op een groot zeil met water en
Kids en pubers zeep spellen doen met bijzondere
spelregels.
Scenes/verhaal a.d.h.v. video,
Pubers
media, muziek etc.
Knutselen, dansen en optreden op
Jongste kinderen
de camping
In 1 dag een musical maken met
Jong en oud
eindvoorstelling.

Vrije inloop

vrije inloop
Ja!
Vrije inloop
Ja!

di. 24 juli

Durf te zingen

Do 26 juli

Verkleedpartijtje
(hulpmoeders gewenst
tijdens het schminken)

Vrij. 27 juli

Voorbereiding
HEKSENLAAK GOT
TALLENT

Pubers EN
ouders!

Durf te zingen. Het is geen flauwe
karaoke, maar serieus durven
zingen. Een stoere rapp of een
mooi rustig lied. Aandacht aan
stem & uitstraling.

Kids

Een verkleedmiddag met kleding,
attributen en schmink. Gevolgd
Vrije inloop.
met lekker dansen, lekker gek doen

Kids en pubers

Heb je hulp nodig bij de
voorbereidingen voor zaterdag
tijdens HEKSENLAAK GOT TALLENT?
Dat kan. Samen zoeken we naar de
juiste muziek, de beste danspassen,
ondersteuning bij zang, een stoere Ja!
rapp, een spannende google truc.
Met een beetje fantasie kun je
alles! Vind je het een beetje eng
maar wil je wel? Ook daar help ik je
bij!

Vrije inloop

Di 31 juli

Theaterspel middag

Kids

a.d.h.v. imposante en attributen
worden er scenes gemaakt. Hierna
Vrije inloop
te spelen voor ouders. (aangepast
op het niveau van de kinderen) t

Do. 2 augustus

Lampinnen maken
+ optocht

Kids

Lampionnen maken + samen de
optocht lopen.

Vrije inloop

Ma 6 augustus

De grote
improvisatiesthow

Pubers

Theater & drama spellen waarin
improviseren centraal staat.

Vrije inloop

8-aug

Halloween.. walking dead. Iedereen

We zijn griezels en stuipen alle
gasten van camping de Heksenlaak
de stuipen op het lijf! Er wordt een
optocht gehouden en er wordt
Vrije inloop
steeds onverwachts gestopt
waarna er een kort ingestudeerd
stukje te zien is.

10-aug

Meeleef theater

De kinderen spelen mee in een
verhaal. De attributen die zij nodig
Jongere kinderen hebben worden geknutseld.
Vrije inloop
Verhaal wordt gespeeld over de
camping.

Ma 13 augustus

Buiten spelletjes avond
(met evt. voorlezen oid)

Jongste kinderen

Allerlei buiten spellen met evt.
Water.

Jongste kinderen

Knutselen, dansen en optreden op
Vrije inloop
de camping

Jongste kinderen

Allerlei buiten spellen met evt.
Water.

Wo 15 augustus Kinderdans
Do 16 augustus

Buiten spelletjes avond
(met evt. voorlezen oid)

Vrije inloop

Vrije inloop

