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Voor de ouders 
*  Alle activiteiten starten bij de kidsclub, tenzij het anders staat aangegeven in het programma. 
* Het animatieteam animeert, maar is geen oppas.
* Sommige activiteiten zijn op basis van aanmelding. Dit kunt u doen bij de receptie. 
*  Het kan voorkomen dat het animatieteam foto`s maakt tijdens activiteiten. Heeft u hier bezwaar 

tegen? Geef dit dan tijdig aan. 
* Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders staat aangegeven. 
*  De activiteiten zijn voor alle leeftijden, tenzij anders aangegeven.



In het onderstaande programma zijn alle activiteiten terug te vinden van ‘t Hooge Holt!

Programma

Mijn naam is: 
Gelien

Ik woon in : 
In Gramsbergen op ’t Hooge Holt bij de 
kinderboerderij samen met Guus.

Het leukste om te doen vind ik: 
Het allerleukste vind ik spelen met de 
kinderen op het park. Dansen, koken of 
gezellig knutselen.

Ik hou van: 
Dansen en springen.

Mijn lievelingsdier is:
Alle geitjes op de kinderboerderij.

Het lekkerste eten vind ik:
Pannenkoeken, maar ik vind ijsjes ook 
heel erg lekker.

Mijn naam is : 
Guus de vogelverschrikker

Ik woon in : 
Gramsbergen op de kinderboerderij 
van ’t Hooge Holt

Het leukste om te doen vind ik: 
Bezig zijn op de kinderboerderij of naar 
het bos met de kinderen

Ik hou van: 
Grapjes maken

Mijn lievelingsdier is: 
De ezel

Het lekkerste eten vind ik: 
Het allerlekkerste zijn toch wel frietjes.

Hey hoi!
Ik wil mijzelf 

graag even 

voorstellen...

Hoi!

Ik wil mijzelf 

ook graag 

voorstellen...


	Datum animatieprogramma: 26 t/m 29 mei
	Titel: Donderdag 26 mei
	Text4: 10:00 uur Knutselen: Vandaag gaan we ook weer knutselen!
13:00 uur Zoek & doe tocht: Neem mama en papa mee tijdens de tocht, de animatie loopt niet mee tijdens de tocht
15:00 uur Zwembadfeest: Er is gezellige muziek en er zijn leuke spelletjes te spelen. Jij komt toch ook? 
19:00 uur Filmavond: Wij gaan een leuke film kijken in onze zaal, daar hoort natuurlijk lekkere popcorn bij!

	Text1: 10:00 uur Knutselen: Knippen, plakken, kleuren, wat gaan wij maken?
13:00 uur Schminken: Wat wil jij graag worden?
15:00 uur Voetbaltoernooi: Welk team wordt de winnaar?
19:00 uur Minidisco met Guus & Gelien: Heb jij Guus & Gelien al eens ontmoet?
20:00 uur Museumroof: Pas op voor de bewakers!
	Titel dag: Vrijdag 27 mei
	Titel dag 3: Zondag 29 mei
	Titel dag 2: Zaterdag 28 mei
	Text2: 10:00 uur Knutselen: Ben jij ook zo benieuwd wat wij gaan maken?
13:00 uur Verstoppertje: Wie niet weg is, is gezien! 
15:00 uur Kinderbingo: Een bingo speciaal voor kinderen, 1 boekje kost €4,00. Kaarten zijn te koop bij aanvang. 
19:00 uur Guus & Gelien theater: Wat zouden ze hebben beleefd?
20:15 uur Familie Quiz: Een gezellige quiz voor de hele familie, de winnaar krijgt natuurlijk een mooie prijs
	Text3: 10:00 uur Knutselen: Begin de dag lekker creatief!
13:00 uur Geitjes voeren: Help jij mee met onze geitjes voeren?
14:30 / 15:15 / 16:00 uur Lasergamen: Opgeven kan bij de receptie, kosten zijn €4,00 p.p. Vol = vol!
19:00 uur Minidisco met Guus & Gelien: Dans jij ook met ons mee?
20:15 uur Bingo: 1 boekje kost €10,00. Wij spelen ook een superronde vor €2,50. Kaarten zijn te koop bij aanvang


