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Vissenprogramma
We splitsen de kinderen op in kleine groepjes.
De helft van de kinderen krijgt visles met een vaste hengel en
maden.
De andere helft van de kinderen gaan op de locatie meer leren
over vissen, spellen doen en kunnen vissen maken.
Na een uur wisselen de groepen om zodat de kinderen allemaal
een kans krijgen om een visje te vangen.

Speurtocht Kleuren

In een speurtocht van anderhalf uur gaan
we in de natuur op zoek naar kleuren.
Kleuren in de natuur hebben vaak een
reden. Wist je dat dieren en mensen ook
van kleur kunnen veranderen?
De 4 spellen onderweg zijn grappig en zijn
gebaseerd op kleuren, emotie en het
ontdekken van de natuur om ons heen.
Wie krijgt zijn regenboog compleet?

Smokkelspel Blauwe en Rode Neuzen

Dit spel midden in de natuur is een wedstrijd tussen twee
groepen. Een groep met blauwe neuzen en een natuurlijk
een groep met rode neuzen.
Het lijkt op levenstratego zonder de moeilijke rangen van
personages maar met dezelfde hoeveelheid strijd en
plezier.
De kinderen moeten wel goede schoenen aan zodat ze
lekker door de struiken kunnen denderen!!
Onder het genot van een drankje en snackje vind de
neuzenprijsuitreiking plaats.

Postenspel in thema Film Camera...Actie
Alle talenten van Gouda opgelet!!
In het programma Camera….Actie gaan we op zoek naar het
grootste talent van Gouda. We beginnen natuurlijk met een
competitie waar we langs gaan bij vaardigheden zoals
doorzetting vermogen, creativiteit en acteervermogen.
Daarna gaan we een filmscrip schrijven en worden de rollen
verdeelt. We gaan een korte “demo” opnemen die na het
knippen en plakken 1 week na een dag vol plezier een mooie
herinnering is aan dit programma vol drama en spel.

themadag Sport
Ben je klaar voor een dagje zweten?!?
We beginnen met een opwarming en doen wat
joga om onze spieren op te warmen.
Daarna kunnen de kinderen kiezen tussen een
voetbalcompetitie of slagbal.
Natuurlijk doen we dit vandaag 3 keer zodat we
ook een winnaarsteam kunnen huldigen.
Na een gezonde lunch is het tijd voor een
cooldown activiteit en even hard op te lachen.
Lachen is het gezondste wat je kunt doen.

