Pinksteren: Superhelden
Blade en Lobo zijn echte superhelden. Zij vliegen heel snel over de wereld
om zoveel mogelijk misdaden tegen te gaan. Helaas kunnen ze het niet
allemaal bijhouden en willen zij meer kinderen superhelden maken. Heb jij
altijd al een superheld willen zijn?
Vrijdag 7 Juni
19.00 uur:

20.00 uur:

Zaterdag 8 Juni
10.00 tot
11.30 uur:

14.00 uur:

16.00 uur:

19.00 uur:

20.00 uur:

Meeleeftheater
Kom allemaal naar de binnentuin en maak kennis met
je nieuwe theatervriendjes. Welke superheld zouden ze graag willen
zijn?
Opzoek naar een superdrank
Blade is een klein beetje een kluns. Toen hij ging kijken of de
camping veilig was is hij zijn superdrank verloren. Willen jullie hem
helpen met zoeken?

MaGniX Ochtendfeest
Superhelden hebben vaak hun gezicht bedekt daarom
gaan we vandaag onze eigen superheldenmasker maken. Wil je liever
iets anders doen? Dat mag natuurlijk ook! Er liggen ook kleurplaten en
spelletjes klaar.
Flessenvoetbal
We gaan kijken hoe goed jullie kunnen mikken en verdedigen. Lukt het
jou om je fles te verdedigen?
Het grote zoek en vind spel
Superhelden zijn natuurlijk heel goed in zoeken. Vandaag gaan we
eens kijken hoe goed jullie kunnen zoeken.
Speltheater
Vandaag gaan de typetjes weer leuke spelletjes doen
met onze jongste gasten. Kom je ook naar de binnentuin?
Ren je rot superhelden quiz
Weet jij de goeie antwoorden?

Zondag 9 Juni
10.00 tot
11.30 uur:

14.00 uur:

16.00 uur:

19.00 uur:

20.00 uur:

MaGniX Ochtendfeest
We gaan lekker plakken en knippen. We gaan namelijk een super
armband en een cape maken. Wil je niet knutselen? We hebben
kleurplaten en spelletjes voor jullie klaar staan.
Twister
Superhelden moeten natuurlijk ook lenig zijn. Je kunt nu
ontdekken hoe lenig jij bent.
Speedyrace
Blade en Lobo zijn benieuwd hoe snel jullie zijn. Doe daarom allemaal
mee met de speedyrace.
Kooktheater
Vandaag gaan we een feestelijke krokodil maken. Doen
jullie gezellig mee? Kom dan allemaal naar de binnentuin.
Familie opdrachtentocht
Doe samen met je papa, mama, broertje, zusje, opa of oma mee met
onze familie opdrachtentocht.

Maandag 10 Juni
10.00 tot
MaGniX Ochtendfeest
11.30 uur:
Vandaag ga je je eigen superheld maken. Doe allemaal kleren
aan die vies mogen worden want dit gaan we doen met verf. Wil je niet
verven? De spelletjes en kleurplaten liggen weer klaar voor jullie.
14.00 uur:
Geldsmokkel
Lukt het jou om de smokkelaars te vangen?
16.00 uur:
Trefbal
Hoe goed ben jij in ontwijken. Kom oefenen met een
leuk potje trefbal.

