
 

  

  

 

 

Knutseltips:  

• Het is niet verstandig om je beste kleding aan te doen met het 

knutselen. Wij werken in de kidsclub met lijm, verf en scharen.  

• Wij gebruiken graag legen potjes, wc- rollen, keukenrollen, eier-dozen, 

blikjes, kranten, tijdschriften, kurken en ga zo maar door. Hier maken 

wij samen met de kinderen de mooiste creaties van! Bewaart u deze 

materialen voor ons? U mag ze bij het animatieteam afgeven.  

Informatie: 

• Bij sommige activiteiten is er een bepaald aantal deelnemers nodig. 

Wanneer dit niet het geval is, zullen wij de activiteit aanpassen naar 

een variant die mogelijk is met het aantal deelnemers dat er op dat 

moment is. Geef je dus op voor een activiteit wanneer dit gevraagd 

wordt!  

• Op zondag is het animatieteam een dagje vrij en zijn er geen 

activiteiten.  

• LET OP; het animatieteam is geen oppas voor de kinderen. Houdt u 

daarom rekening met de begin- en eindtijd van de activiteit. De 

activiteiten duren ongeveer een uur.  

• We verzamelen voor alle activiteiten bij kidsclub ‘het Heidenest’, tenzij 

anders aangegeven!  

• Bij slecht weer zorgen wij altijd voor een vervangende (binnen) activiteit!  

• Houd de ‘Kabelkrant’ goed in de gaten, wij communiceren hier regelmatig over onze activiteiten!  

Legenda 

 

Knutselen 
Elke dag maken we een mooie creatie. Wij vragen kinderen 
die jonger zijn dan 4 jaar één van hun ouders mee te nemen. 
 

 

Spel 
We spelen een leuk spel, geschikt voor alle leeftijden!  

 

Sportactiviteit 
Tijdens deze activiteit gaan we lekker sporten! Vergeet 
daarom niet je sportkleding en sportschoenen aan te doen!  
 

 

Actief 
Tijdens deze activiteiten gaan we actieve spelvormen doen, 
waarbij sportieve kleding en schoenen handig is! 
 

 

 

Zwembad 
Deze activiteit vindt plaats in het zwembad. Bij deze activiteit 
is begeleiding van een volwassen persoon en een 
zwemdiploma A verplicht.  

  

Animatieprogramma Pinksteren 2021  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 

22 mei 

Zondag 

23 mei 

1e Pinksterdag 

Maandag  

24 mei 

2e Pinksterdag 

10.00 uur 

Knutselen 

Kleuren festijn 
Wat is jouw 

lievelingskleur? 

WC- rol 

fantasie dieren 

Lente 

landschap 

15.00 uur 

 

Sportmix Kleurentrefbal 
Ken jij deze variant al?  

Grote ruilspel 
We beginnen met een 

paperclip, waar kom jij 

mee terug?  

18.30 uur 
Ophaalronde 

en Kinderpret 

Ophaalronde 

en 

Meeleeftheater 

Afscheid rondje 

en Minidisco  

20.00 uur 

Vlaggenroof Grote selfiespel Het programma zit 

er weer op, zien 

we je met 

Pinksteren weer?  

Pinksteren 
Zaterdag 22 mei tot en met maandag 24 mei 


