
 

 

Lieve jongens en meisjes,  
 
 

Welkom op ons park! Wij staan te 
springen om leuke activiteiten met jullie 

te doen. Jullie zullen vast hebben 
gemerkt dat het iets anders is dan 

‘normaal’, maar we gaan er gewoon een 
feestje van maken.  

 
 

Papa en mama mogen mee maar moeten 
op 1,5 meter afstand blijven. Zeg jij dit 

tegen ze?  
 
 

Veel activiteiten vinden buiten plaats. 
Een aantal van onze activiteiten 

organiseren we binnen. Wanneer dit het 
geval is willen we vragen aan jullie 

ouders buiten te blijven en jullie aan het 
einde van de activiteit weer op te halen.  

 
 

Zien we jullie bij de activiteiten?  
 

 
 
 



 

 
 
 
 

Wij vinden het heel leuk dat we weer allerlei 
activiteiten met jullie mogen ondernemen. 

Maar willen jullie met onderstaande puntjes 
rekening houden?  

 
• Was je handen voor- en na de activiteiten  

• Helaas deze periode geen high-5, knuffels en 
handjes geven. Zullen we samen iets nieuws 

bedenken?  
• Ben je verkouden of grieperig? Dan zien we je 

graag weer wanneer je beter bent!  
• Ouders/verzorgers moeten verspreid staan en op 

1,5 meter afstand. Houd deze afstand ook aan bij 
medewerkers van Dierenbos. 

• Kan jouw kind alleen mee met de activiteiten? 
Dan het kind gelieve alleen op pad te laten gaan.  
• Het verzamelpunt is ook de plaats waar we de 

activiteit afsluiten. Mag jouw kind niet alleen 
terug naar de accommodatie? Zorg dan dat je op 

de eindtijd bij het verzamelpunt bent.  
 

 
  



 

Maandag 10 augustus  
 
10:00 uur – 10:30 uur    Workout   
Trek je sportoutfit aan en begin de dag sportief! Doe jij samen met ons een 
sportieve work-out?  
Locatie: Jibo’s bar – Leeftijd: 4 t/m 15 jaar   
 
10:45 uur – 11:00 uur     Uitdelen knutselpakketjes   
Wil jij thuis knutselen? Kom dan snel een knutselpakketje ophalen. Je hebt zelf 
een schaartje, lijm en kleurpotloden nodig. Veel knutselplezier!  
Locatie: Jibo’s bar  
 
11:15 uur – 11:30 uur    Hallo Jibo   
Jibo komt langs om hallo te zeggen, te knuffelen en mooie foto’s te maken.  
Locatie: Jibo loopt een grote ronde door het hoofdgebouw  
 
11:45 uur – 12:15 uur      Crazy Jeu de boules     
Jeu de boules maar dan op een totaal andere manier zoals je het spelletje 
misschien kent.  
Verzamelpunt: Jibo’s bar – Leeftijd: 7 t/m 15 jaar  
 
13:30 uur – 14:45 uur   Heksen en tovenaarsspeurtocht    
Loop samen met ons deze leuke speurtocht mee, speel de spelletjes en bewijs 
dat je een echte heks of tovenaar bent.  
Verzamelpunt: Jibo’s bar 
 
15:00 uur – 16:00 uur    Jibo's welkomstfeestje       
Jibo heet alle nieuwe vakantiegasten welkom bij de receptie, met een high-5, 
knuffel, mooie foto en een dansje. Het animatieteam neemt ook een spelletje 
mee. Ben jij al op vakantie? Ook dan ben je natuurlijk van harte welkom!  
Locatie: Voorplein receptie  
 
16:15uur – 17:00 uur   Levend ganzenbord   
We kennen het allemaal het bekende bordspelletje ganzenbord, wij spelen het 
vandaag in de levende variant met allerlei leuke spelletjes.  
Verzamelpunt: Jibo's bar  
  
18:30 uur – 19:00 uur      Muziekfestijn  
Dansen, swingen en zingen tijdens dit te gekke muziekfestijn. Doe jij gezellig 
met ons mee? Trek je mooiste dansoutfit aan.  
Verzamelpunt: Jibo's bar   
 

19:15uur – 19:30 uur    Voorleestijd met Jibo    
Plof op de zitzakken en geniet van het verhaaltje van vandaag. Jibo is ook gek 
op verhaaltjes en luistert graag mee.  
Locatie: Jibo’s bar  
 

  



 

Dinsdag 11 augustus  
 
10:00 uur – 11:00 uur       Knutselen   
Het is weer tijd om te knutselen, wat we gaan maken is nog een verrassing.  
Locatie: Jibo’s bar – Leeftijd: 4 t/m 15 jaar – ben jij onder de 4 jaar? Neem dan papa of mama mee om te 
helpen  
 
11:15 uur – 12:00 uur    Slagbal  
Trek je sportiefste kleding aan en doe met ons mee. Deze sport heb je vast heel 
vaak gespeeld bij gym.  
Verzamelpunt: Jibo’s bar, daarna zijn we op het voetbalveld  
 
13:30 uur – 14:45 uur      Grote trollenspel   
Ben jij super snel en kun je het andere team ontwijken. Kom dan snel naar 
Jibo’s bar en verzamel zoveel mogelijk goudklompjes.  
Verzamelpunt: Jibo’s bar  
 
15:00 uur – 15:45 uur     Wie wat waar ben ik? 
Ben jij goed in het stellen van de juiste vragen zodat je er snel achter komt 
wie, wat of waar je bent?    
Verzamelpunt: Jibo’s bar  
 
16:00 uur – 17:00 uur      Dierenbezoek 
Loop jij gezellig met ons mee? We nemen natuurlijk ook een lekker snoepje 
voor de dieren mee. Trek dichte schoenen aan!  
Verzamelpunt: Voorplein receptie  
 
18:30 uur – 19:15 uur      Muziekfestijn  
Dansen, swingen en zingen tijdens dit te gekke muziekfestijn. Doe jij gezellig 
met ons mee? Trek je mooiste dansoutfit aan. 
Verzamelpunt: Jibo’s bar  
 
19:30 uur – 20:00 uur    Kinderyoga  
We sluiten de dag rustig af, het klinkt een beetje gek maar het is hartstikke 
leuk. Doe jij mee met deze rustige afsluiting van de dag?   
Verzamelpunt: Jibo’s bar 
  



 

Woensdag 12 augustus  
10:00 uur – 10:30 uur      Workout  
Trek je sportoutfit aan en begin de dag sportief! Doe jij samen met ons een sportieve 
work-out?  
Locatie: Jibo’s bar – leeftijd 4 t/m 15 jaar  
 
10:45 uur – 11:00 uur     Uitdelen knutselpakketjes   
Wil jij thuis knutselen? Kom dan snel een knutselpakketje ophalen. Je hebt zelf een 
schaartje, lijm en kleurpotloden nodig. Veel knutselplezier!  
Locatie: Jibo’s bar  
 
11:15 uur – 11:30 uur   Hallo Jibo   
Jibo komt langs om hallo te zeggen, te knuffelen en mooie foto’s te maken.  
Locatie: Jibo loopt een grote ronde door het hoofdgebouw  
 
11:45 uur – 12:15 uur   Allesbal    
Even lekker actief bezig zijn deze ochtend wie wil dat nou niet?  
Verzamelpunt: Jibo’s bar  

13:30 uur – 15:00 uur    Crazy kinderbingo inloop 13:15 uur 

Wij hebben een aantal leuke rondes voor jullie klaarstaan vandaag. Zorg dat je op tijd 
bent en speel met ons mee! I.v.m. het Covid-19 hebben wij een beperkt aantal plaatsen 
en kaarten beschikbaar. Wees op tijd om jezelf te verzekeren van een plekje. 
Verzamelpunt: Jibo’s bar  betaalde activiteit: € 5,00 je speelt 4 rondes mee  
Let op: deze activiteit kan uitlopen  
 
16:00 uur – 17:00 uur    Dierenbezoek 
Loop jij gezellig met ons mee? We nemen natuurlijk ook een lekker snoepje voor de 
dieren mee. Trek dichte schoenen aan!  
Verzamelpunt: Voorplein receptie  
 
18:30 uur – 19:00 uur     Muziekfestijn  
Dansen, swingen en zingen tijdens dit te gekke muziekfestijn. Doe jij gezellig met ons 
mee? Trek je mooiste dansoutfit aan. 
Verzamelpunt: Jibo’s bar  
 
19:15 uur – 19:30 uur    Voorleestijd met Jibo     
Plof op de zitzakken en geniet van het verhaaltje van vandaag. Jibo is ook gek op 
verhaaltjes en luistert graag mee.  
Verzamelpunt: Jibo’s bar  
 

20:15 uur – 22:00 uur   Crazy volwassenbingo  inloop 20:00 uur  

Wij hebben een aantal leuke rondes voor jullie klaarstaan vandaag. Zorg dat je op tijd 
bent en speel met ons mee! I.v.m. het Covid-19 hebben wij een beperkt aantal plaatsen 
en kaarten beschikbaar. Wees op tijd om jezelf te verzekeren van een plekje. 
Verzamelpunt: Jibo’s bar – leeftijd 18+ - betaalde activiteit: € 7,50 je speelt 4 rondes 
mee Let op: deze activiteit kan uitlopen 
 

 
 



 

Donderdag 13 augustus  
 
10:00 uur – 17:00 uur     BRADERIE  
Vandaag is er een gezellige braderie op het park, je kunt er van alles kopen en 
lekker rondstruinen. Je vindt de braderie rondom de speelvijver. Nemen jullie 
ook een kijkje?  
 
10:00 uur – 11:15 uur    Wakker worden met de dieren   
Het is tijd om wakker te worden, dat doen we met een dansje en een bezoek 
aan onze dieren. We maken ze samen wakker en je kan ze borstelen. We geven 
ze iets kleins te eten want de dierverzorging zal ook nog langskomen vandaag.  
Locatie: Jibo’s bar – Trek dichte schoenen aan  
 
11:15 uur – 11:30 uur    Knutselpakketjes ophalen  
Wil jij knutselen? Kom dan snel een knutselpakketje ophalen en ga aan de 
slag. Je hebt alleen een schaartje en lijm nodig en je kunt aan de slag.  
Locatie: Jibo’s bar  
 
11:30 uur – 12:15 uur    Hockey  
Trek je sportiefste kleding aan en doe met ons mee. Deze sport heb je vast heel 
vaak gespeeld bij gym.  
Verzamelpunt: Jibo’s bar – Leeftijd 7 t/m 15 jaar  
 
13:30 uur – 14:45 uur     Nummerjacht    
Vandaag spelen we een leuk spel wat draait om snelheid in de bossen.  
Trek dichte schoenen aan!   
Verzamelpunt: Jibo’s bar  
 
15:00 uur – 16:00 uur    Levend tetris   
Een spel met heel veel verschillende blokken, kunnen jullie ze zoeken en zo 
snel mogelijk de lijn compleet maken.   
Verzamelpunt: Jibo’s bar  
 
16:15 uur – 17:00 uur    Levend mens erger je niet  
Vandaag spelen we mens erger je niet, alleen dan in het groot. Kom je snel 
naar ons toe om samen met ons dit spel te spelen.  
Verzamelpunt: Jibo’s bar  
 
18:30 uur – 19:00 uur    Muziekfestijn  
Dansen, swingen en zingen tijdens dit te gekke muziekfestijn. Doe jij gezellig 
met ons mee? Trek je mooiste dansoutfit aan. 
Verzamelpunt: Jibo’s bar  
 
19:30 uur – 21:00 uur    Weerwolven van Wakkerdam   
Een spelletje waarbij je heel stil moet zijn. Het doel is om samen met de 
burgers alle weerwolven uit te schakelen en andersom natuurlijk.  
Verzamelpunt: Jibo’s bar- Leeftijd 12 +  
  

  



 

Vrijdag 14 augustus  
 
10:00 uur – 11:00 uur    Knutselen   
Het is weer tijd om te knutselen, wat we gaan maken is nog een 
verrassing.  
Locatie: Jibo’s bar – Leeftijd: 4 t/m 15 jaar – ben jij onder de 4 jaar? Neem dan papa of 
mama mee om te helpen  
 
11:15 uur – 12:00 uur   Handbal   
Even lekker actief bezig zijn deze ochtend wie wil dat nou niet?  
Verzamelpunt: Jibo’s bar  
 
12:00 uur – 12:15 uur   Hallo Jibo   
Jibo komt langs om hallo te zeggen, te knuffelen en mooie foto’s te 
maken.  
Locatie: Jibo loopt een grote ronde door het hoofdgebouw  
 
13:30 uur – 14:30 uur    Levend ganzenbord 
Dit spelletje ken je vast wel. Wij spelen het alleen op een andere manier 
waarbij jullie zelf de ‘pionnen’ zijn.    
Verzamelpunt: Jibo’s bar  
 
15:00 uur – 15:45 uur   Pizzaspel    
Verzamel jij als eerste alle ingrediënten bij elkaar voor de 
allerlekkerste pizza? 
Verzamelpunt: Jibo’s bar  
 
16:00 uur – 17.00 uur    Dierenbezoek   
Loop jij gezellig met ons mee? We nemen natuurlijk ook een lekker 
snoepje voor de dieren mee. Trek dichte schoenen aan!  
Verzamelpunt: Receptieplein   
 
18:30 uur – 19:00 uur     Muziekfestijn  
Dansen, swingen en zingen tijdens dit te gekke muziekfestijn. Doe jij 
gezellig met ons mee? Trek je mooiste dansoutfit aan. 
Verzamelpunt: Jibo’s bar  
 
19:15 uur – 19:30 uur    Voorleestijd met Jibo     
Plof op de zitzakken en geniet van het verhaaltje van vandaag. Jibo is 
ook gek op verhaaltjes en luistert graag mee.  
Verzamelpunt: Jibo’s bar  
 
  


