
Animatieprogramma 
 

Hallo vakantiegangers, deze vakantie staan wij 
voor jullie klaar met allerlei leuke activiteiten.  

 
Blader snel verder en kijk wat er allemaal te 

doen is voor jou. 
 

Zien we je bij 1 van onze activiteiten?  



Maandag 24 februari  
 

 

Vandaag is het 
entertainmentteam niet 

aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 

Wij zien jullie morgen weer!  

Fijne dag! 



Dinsdag 25 februari  
 
 

 
 

10:00 uur tot 10:45 uur  Feestdrankjes maken  
Goedemorgen allemaal, zijn jullie lekker uitgeslapen? Vandaag willen wij lekker 
feestelijk beginnen en dat willen we doen door samen met jullie feestelijke drankjes 
te maken. Komen jullie ook?   
Locatie: Restaurant – vanaf 4 jaar  
 
11:00 uur tot 11:30 uur  Dansspelletjes  
Wij houden erg veel van dansen en spelletjes. Deze keer doen we het beide en 
hebben we verschillende dansspelletjes voor jullie klaarstaan. Ben jij goed in de 
stopdans, de hoedendans of misschien wel de stoelendans kom dan snel naar ons 
toe.  
Locatie: Restaurant – Vanaf 4 jaar  
 
11:45 uur tot 12:15 uur  Schminktheater  
Wil jij je graag laten schminken? Kijk dan snel op de lijst wat we vandaag allemaal 
schminken. 
Locatie: Restaurant  
 
  

 
13:00 uur tot 14:00 uur 
 Dierenbezoek 

We gaan op bezoek bij de 
dieren op het park. Natuurlijk 

komen we niet met lege handen 
en zorgen we voor een lekker 

snoepje. We gaan de verblijven 
in dus trek dichte schoenen aan!  

Locatie: Restaurant 
 



Woensdag 26 februari 

 
 

10:00 uur tot 11:00 uur  Koekjes bakken  
Goedemorgen allemaal, zijn jullie lekker uitgeslapen? Wij staan er weer helemaal 
klaar voor en kijken uit naar jullie komst. Vandaag gaan we lekkere koekjes bakken.   
Locatie: Restaurant – vanaf 4 jaar - € 2,00  
Ben je nog geen 4 jaar ook dan ben je van harte welkom. Neem je dan wel een 
volwassenen mee? Dan kunnen zij je helpen met het bakken van de koekjes.  
 
11:30 uur tot 12:00 uur  Knuffelen met de dieren   
We gaan naar onze kleinste dieren om ze van dichtbij te kijken, te knuffelen en een 
spelletje te spelen. Gaan jullie mee naar de dieren?  
Locatie: Restaurant  
Dichte schoenen zijn verplicht!  
 
13:30 uur tot 14:30 uur  Proefjesspeurtocht  
Heb jij een goede speurneus en vind je het ook nog eens leuk om verschillende 
proefjes uit te voeren? Kom dan snel naar het restaurant!  
Locatie: Restaurant – vanaf 6 jaar  
 
  

15:00 uur tot 16:00 uur  Schminktheater  
Wil jij je graag laten schminken? Kijk dan snel 
op de lijst wat we vandaag allemaal 
schminken. 
Locatie: Restaurant  

 



Donderdag 27 februari 

 

10:00 uur tot 11:00 uur  Knutselen  
Goedemorgen allemaal, zijn jullie lekker uitgeslapen? Wij staan er weer helemaal 
klaar voor en kijken uit naar jullie komst. Knutsel jij met ons mee?  
Locatie: Restaurant – vanaf 4 jaar  
 
10:30 uur tot 11:00 uur  Kliedertijd  
Ook voor de allerkleinste hebben wij een leuke knutsel klaar staan. Kom jij lekker met 
ons mee kliederen?  
Locatie: Restaurant – van 0 t/m 3 jaar  
 
11:30 uur tot 12:00 uur  Verrassingssport  
Trek sportieve kleding aan en speel gezellig met ons mee. Wij houden nog even 
geheim welke sport we gaan spelen vandaag.  
Locatie: Restaurant – vanaf 6 jaar  
 
13:30 uur tot 14:30 uur  Heksen en tovenaarsspelletjes   
Heb jij altijd al een echt heks of tovenaar willen zijn? Wij spelen allerlei leuke 
spelletjes rondom dit thema. Dus kom snel naar het restaurant en speel gezellig met 
ons mee.  
Locatie: Restaurant – vanaf 4 jaar  
 
  

 
 

14:45 uur tot 15:!5 uur  Voorlezen met Jibo  
Vandaag hebben we een leuk boek voor jullie 
uitgekozen. Neem jij lekker plaats in de 
heerlijke zitzakken? Ook Jibo is dol op 
voorlezen dus ook hij komt eventjes langs.  
Locatie: Restaurant – van 0 t/m 3 jaar  
 
 
15:30 uur tot 16:00 uur  Kinderdansfestijn  

Kom snel naar het restaurant en sluit je dag 
lekker swingend af. 
Locatie: Restaurant 

 



Vrijdag 28 februari 

 
 

10:00 uur tot 11:00 uur  Knutselen  
Goedemorgen allemaal, zijn jullie lekker uitgeslapen? Wij staan er weer helemaal 
klaar voor en kijken uit naar jullie komst. Knutsel jij met ons mee?  
Locatie: Restaurant – vanaf 4 jaar  
 
10:30 uur tot 11:00 uur  Kliedertijd  
Ook voor de allerkleinste hebben wij een leuke knutsel klaar staan. Kom jij lekker met 
ons mee kliederen?  
Locatie: Restaurant – van 0 t/m 3 jaar  
 
11:30uur tot 12:00 uur  Peuterdans  
Speciaal voor de allerkleinste onder ons hebben we een aantal leuke liedjes voor 
jullie klaarstaan.  
Locatie: Restaurant – van 0 t/m 3 jaar  
 
13:30 uur tot 14:30 uur  Boerderijspeurtocht  
Ga jij samen met onze boer en/of boerin mee op stap? Speel allerlei leuke spelletjes 
en laat zien dat ook jij een echt boer of boerin kan zijn.  
Locatie: Restaurant – Vanaf 4 jaar  
 
  

 
15:00 uur tot 16:00 uur  Schminktheater 
Wil jij je graag laten schminken? Kijk dan snel 
op de lijst wat we vandaag allemaal 
schminken. 
Locatie: Restaurant  

 


