
Hemelvaart: Beroepenweek 

Kees en Sjors zijn klaar met school. Nu zijn ze op zoek naar werk. Maar omdat er 
zoveel keuze is, weten ze niet wat het leukste is! Ze hebben voor jullie hun 5 
meest favorieten beroepen op een rijtje gezet. Kunnen jullie Kees en Sjors 

helpen om een keuze te maken?  
 
Woensdag 29 mei: 
19.00 uur:  Meeleeftheater 
   Kom naar de binnentuin en maak kennis met je  

theatervriendjes. 
20:00 uur:  Voetbal 

Kees wil graag voetballer worden maar hij weet niet of hij 
hier goed genoeg voor is. Speel jij mee? 

 

Donderdag 30 mei: 
10.00 tot  MaGniX Ochtendfeest 
11.30 uur:  Sjors wil misschien bij de brandweer. Vandaag gaan we lekker plakken  
    en knippen. We gaan namelijk onze eigen brandweerauto maken. Wil  

je liever iets anders knutselen? Geen probleem! We hebben spelletjes 
en kleurplaten voor jullie klaarliggen.   

14.00 uur:   Kazernebouwen  
   Ook de mensen van de brandweer moeten een keer ontspannen.  

Vandaag gaan ze naar het meer en gaan ze in het zand een eigen 
kazerne bouwen. Hoe goed ben jij in het bouwen? 

16.00 uur:   Brandweertraining 
   Vandaag testen we of jullie goede brandweermannen of  

brandweervrouwen zijn. Verdien jij vandaag jou brandweerdiploma?  
19.00 uur:  Speltheater  

Jou theatertypetjes gaan met de jongste vakantievierders 
allerlei leuke spelletjes doen. Doe gezellig mee. 

20.00 uur:   Vlaggenroof 8+ 
   Lukt het jou om de vlag te verdedigen? Doe gezellig mee en kijk  

of jij in het winnende team zit. 

 
Vrijdag 31 mei: 
10.00 tot   MaGniX Ochtendfeest  
11.30 uur: Misschien is het beroep als journalist leuk! Journalisten hebben altijd 

een microfoon in hun handen. Vandaag gaan we daarom ook een 
mooie microfoon maken. Wil je liever iets anders doen? Dat mag 
natuurlijk ook! We hebben weer spelletjes en kleurplaten klaar liggen! 

14.00 uur:  Speurtocht 
O nee! Er is iets ergs gebeurd op de camping. Journalisten zijn vaak 
op zoek naar de waarheid. Hiervoor gaan ze op onderzoek uit. Lukt het 
jou om samen met Kees en Sjors te vinden wat er is gebeurd? 

16.00 uur:  Vloggen 
   Hebben jullie ook altijd al een volg willen maken? Kom dan naar  

de recreatieruimte en maak je eigen vlog. Vergeet natuurlijk niet  
je telefoon of tablet mee te nemen.  

19.00 uur:  Danstheater  
Kom kijken hoe goed jou theatervriendjes kunnen dansen en dans 
gezellig met ze mee.  

20.00 uur:   Modeshow 
   Vandaag mogen alle journalisten meedoen met de modeshow. Trek je  

leukste kleren aan en doe mee! Geef je op bij het recreatieteam. 
 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIlbbk8fveAhUELFAKHZJJDoYQjRx6BAgBEAU&url=http://worldartsme.com/orange-borders-clipart.html&psig=AOvVaw0SwmNPmTs4-Ks3GzLvbp09&ust=1543659347730926
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH4s7myIPfAhXM_aQKHdeYCLoQjRx6BAgBEAU&url=http://public-academy.com/vloggen/&psig=AOvVaw3nnZCQxjEWO8_iBexzMa-Q&ust=1543923312504930
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_o4Wy8LzdAhVKjqQKHb1vBBEQjRx6BAgBEAU&url=https://hubpages.com/business/Things-to-Consider-before-Becoming-a-Journalist&psig=AOvVaw2rHZWrrguPg8C9Lw9CVg57&ust=1537096371497269
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivve_M8LzdAhVRKuwKHfwSAEQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaartje2go.nl/verjaardagskaarten/kaart/brandweer&psig=AOvVaw3iaGGGd6p25C_hbLxd8XrF&ust=1537096425483777
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB5YeG8rzdAhXOblAKHSszCW0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.nl/illustratie/voetbal-meiden.html&psig=AOvVaw0VjpgH6VrvXFMzu8hl0seZ&ust=1537096825155121


 
 
 
 
Zaterdag 1 juni: 
10.00 tot   MaGniX Ochtenfeest 
11.30 uur:  Kees houdt van bakken! Vandaag gaan we aan  

de slag met strijkkralen, maak je mooiste  
bakkerscreatie.  

14.00 uur:  Bakker ren je rot 
O nee de bakker heeft haast. Lukt het hem om de bestelling op tijd 
klaar te hebben? 

16.00 uur:   Fotospeurtocht  
We gaan vandaag de omgeving ontdekken. We moeten natuurlijk wel 
de weg weten als er bestellingen weggebracht moeten worden. 

19.00 uur:  Kooktheater 
Vandaag gaan we discobananen maken. Bakkers bakken niet alleen 
maar brood, maar ook allemaal lekkere dingen zoals koekjes en taart. 
Kom snel naar de binnentuin en doe met ons mee!  

20.00 uur:  Broodjes bakken 
Jullie weten nu allemaal hoe het is om bakker te zijn. Als afsluiter van 
deze dag gaan we met zijn allen lekker broodjes bakken. Kom naar de 
binnentuin en bak met Sjors en Kees mee. 

 
Zondag 2 juni:  
10.00 tot   MaGniX Ochtendfeest 
11.30 uur:  Heb jij altijd al een kunstenaar willen zijn? Dat komt goed  

uit want vandaag gaan we kijken wie de nieuwe Picasso wordt. Doe 
allemaal oude kleren aan want we gaan met verf aan de slag. Wil je 
iets anders doen? Geen probleem, er liggen spelletjes en kleurplaten 
voor jullie klaar. 

14.00 uur:  Selfie Challenge 
Als kunstenaar kun je ook mooie of bijzondere foto’s maken. Neem 
allemaal een telefoon of tablet mee en doe mee met de selfie 
challenge.  

16.00 uur:   Verstoppertjesfeest 
7, 8, 9, 10 wie niet weg is, is gezien, ik kom! We gaan verstoppertje 
spelen. Weet jij ook nog een leuke variant van verstoppertje? Doe met 
ons mee!  
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