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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: 4 juni t/m 7 juni
	Titel: Zaterdag 4 juni
	Text4: 10:00 uur Knutselen: Voor iedereen weer naar huis gaat, kun je nog een mooie knutsel bij ons maken!
	Text1: 10:00 uur Knutselen: Knippen, plakken, kleuren, wat gaan wij maken?
13:00 uur Schminken: Wat wil jij graag worden?
15:00 uur Levend Stratego: Welk team gaat er winnen?
19:00 uur Minidisco met Guus & Kwiebus: Welke dansjes gaan wij doen?
20:00 uur & 20:30 & 21:00 uur Lasergamen: opgeven kan bij de receptie, de kosten hiervoor zijn €4,00 p.p. Let op, vol = vol!
	Titel dag: Zondag 5 juni
	Titel dag 3: Dinsdag 7 juni
	Titel dag 2: Maandag 6 juni
	Text2: 10:00 uur Knutselen: Ben jij ook zo benieuwd wat wij gaan maken?
13:00 uur Zwembadspelletjes: Spetter, spater, lekker in het water
14:30 uur Mad Monkey Jungle spellen: Welk spel gaan wij spelen?
16:00 uur Voetballen: Voor al onze voetbal kampioenen!
19:00 uur Minidisco met Guus & Kwiebus: Kom jij ook weer vandaag?
20:00 uur Smokkelspel: Een spannend en actief tikspelletje
	Text3: 10:00 uur Knutselen: Begin de dag lekker creatief!
13:00 uur Trefbal: Probeer alle ballen te ontwijken
15:00 uur Koken met Guus: Wat voor lekkers gaan wij maken? Opgeven kan bij de receptie, de kosten hiervoor zijn €2,50. Vol = vol 
19:00 uur Minidisco met Guus & Gelien: Dans jij ook met ons mee?
20:00 uur Familie Quiz: Een gezellige quiz voor de hele familie, de winnaar krijgt natuurlijk een mooie prijs


