Zomer op vakantiepark De Pier!
Deze week is er te gekke animatie, verzorgd
door de Uitblinkers van WAU!

Het is deze week niet zomaar een week, het is
namelijk:

Moffel en Piertje houden hun omgeving graag
schoon door blikjes, doosjes, wc rollen en
keukenrollen te bewaren voor leuke knutsels. Op
deze wijze hergebruiken we deze op een leuke
manier!
Help je mee?

Waterweek!

Om 9.45 en om 18.45 komen we langs de
veldjes om je op te halen, zorg je dat je klaar
staat?

Deze week beleven we samen met Moffel,
Piertje en het animatieteam spetterende
wateravonturen!

Bij slecht weer of onvoldoende deelname wordt
er altijd een vervangende activiteit
georganiseerd.

Knutselclub
Alle kinderen zijn van harte welkom om te
komen knutselen in de knutselclub. Ben je jonger
dan 4 jaar, dan vinden wij het fijn als papa en/of
mama jou komen helpen

Zaterdag 11 augustus
09.45 uur Ophaal parade
Sluit maar aan bij de vroege ophaalparade.
We gaan naar de knutselclub
10.00 uur Dansfestijn
Even de armen en benen lekker losmaken
voordat de dag begint
10.15 uur Knutselclub
Vandaag maken we een aquarium
13.30 uur Schminken
Wat wil je worden? Het animatieteam tovert je om!
15.30 uur Welkomspellen
Speel mee met leuke spellen. Met de welkomspellen
leren we de namen van alle kinderen kennen
18.45 uur Ophaal parade
Moffel en Piertje komen jullie gezellig halen!
19.00 uur Warm welkom
Maak kennis met Moffel, Piertje en het thema van
deze week!
20.30 uur Mega verstoppertje
Hoe goed kun jij je verstoppen?

Zondag 12 augustus
Vandaag heeft het animatieteam een dagje vrij,
maar morgen zijn we er weer bij!

Veel plezier op de camping en tot ziens bij
onze activiteiten!
Tot ziens bij de activiteiten!
Het WAU! animatieteam

Maandag 13 augustus
09.45 uur Ophaal parade
Sluit maar aan bij de vroege ophaalparade.
We gaan naar de knutselclub!
10.00 uur Dansfestijn
Even de armen en benen lekker losmaken
voordat de dag begint
10.15 uur Knutselclub
Vandaag maken we vriendschapsarmbandjes
13.30 uur Aquarobics
Dansen en sporten in het water!
15.30 uur Waterslagbal
Slagbal maar dan anders!
18.45 uur Ophaal parade
Moffel en Piertje komen jullie gezellig halen!
19.00 uur Theater met Moffel en Piertje

Kom snel binnen we gaan beginnen!
20.30 uur Kwalleballen
Dat wordt een spannende smeerboel!

Dinsdag 14 augustus

Donderdag 16 augustus

09.45 uur Ophaal parade
Sluit maar aan bij de vroege
ophaalparade. We gaan naar de knutselclub!
10.00 uur Dansfestijn
Even de armen en benen lekker losmaken
voordat de dag begint
10.15 uur Knutselclub
Vandaag maken we een luchtballon

09.45 uur Ophaal parade
Sluit maar aan bij de vroege ophaalparade.
We gaan naar de knutselclub!
10.00 uur Dansfestijn
Even de armen en benen lekker losmaken
voordat de dag begint
10.15 uur Knutselclub
Vandaag maken we een herinneringen fotolijst!

13.30 uur Snel naar de bel
Kan jij snel, naar de bel?

13.30 uur Waterestafette
Doe je mee met deze spannende race?!

15.30 uur Water run
Rennen!!!!

15.30 uur Flessenvoetbal
Hou jij hem het langst vol?

18.45 uur Ophaal parade
Gaan jullie mee? We gaan naar de disco!!!
19.00 uur WAU! Minidisco
Swing maar mee! Heb je een lievelingslied, geef
het door aan de DJ

18.45 uur Ophaal parade
Gaan jullie mee? We komen jullie gezellig halen!
19.00 uur Voorleesavontuur
Wat voor iets spannends gaan we vanavond beleven?

20.30 uur Handdoekvolleybal
Neem je handdoek mee!

Wie vindt als eerste de vlag?

21.30 uur Vlaggenroof

Woensdag 15 augustus

Vrijdag 17 augustus

09.45 uur Ophaal parade
Sluit maar aan bij de vroege
ophaalparade. We gaan naar de knutselclub!
10.00 uur Dansfestijn
Even de armen en benen lekker losmaken
voordat de dag begint
10.15 uur Knutselclub
We maken zweetbandjes

09.45 uur Ophaal parade
Sluit maar aan bij de vroege
ophaalparade. We gaan naar de knutselclub!
10.00 uur Dansfestijn
Even de armen en benen lekker losmaken
voordat de dag begint
10.15 uur Poppendokter
Kom met je pop of knuffel op spreekuur
bij de poppendokter

13.30 uur Opduikspelletjes in het
zwembad

13.30 uur Buikglijden
Hoe hard glibber en glij jij?

Ben jij de beste duik ster?
15.30 uur Mega Splash Trefbal
Kijk uit voor de spons!
18.45 uur Ophaal parade
Moffel en Piertje komen jullie gezellig halen!
19.00 uur Theater met Moffel en Piertje
Ben jij klaar voor weer een spetterend verhaal?!
20.30 uur Poolparty
Feest jij mee in het zwembad?!

15.30 uur Leukste spel van de zomer
Wat vond jij het leukste spel van de zomer?!
18.45 uur Ophaal parade
We komen jullie gezellig halen! Komen jullie mee?!
19.00 uur

Afscheidstheater
met Moffel en Piertje
+ Fotomoment!

20.30 uur Kampvuur
In de duinen van de Pier.

