
FloreoKids- BSO De Vrijbuiters

Swipen & Swingen Level 1 Camping
19 juli t/m 23 juli

Hallo allemaal,

Wat leuk dat jullie (weer) op vakan�e zijn bij camping Vrijbuiters. Iedere dag hebben wij
leuke spellen bij het anima�eteam. Uiteraard gaan jullie niet met lege buiken terug naar je
tent/camper/caravan, want bij mooi weer steken wij de barbecue aan. Uiteraard kan de
mini disco niet ontbreken!

Recep�e: Dagelijks geopend van 07.30u - 18.30u
Zwembad: Bij mooi weer dagelijks geopend van (dus neem de hele vakan�e je zwemspullen
mee)
Restaurant: Bij mooi weer wordt dagelijks de barbecue aangestoken. Verzorgt door Prof.
Simpel
Overige informa�e: Bij vragen of opmerkingen over het programma, kun je al�jd terecht bij
iemand van het anima�eteam

Let op! Tijdens ac�viteiten of door weersomstandigheden kunnen de openings�jden
afwijken.

(Pssst we zijn gewoon een BSO hoor)

Maandag 19 juli
Flessenvoetbal
Houd je fles overeind! Alleen zo win je een par�jtje flessenvoetbal. Hou jij
het meeste water over aan het einde?

Badminton
Badminton is een olympische sport die wordt gespeeld met een racket en
een shu�le. Badminton wordt officieel in een zaal gespeeld, zodat je geen
last hebt van wind maar bij mooi weer kan het ook buiten gespeeld worden.

Levend sjoelen
Lekker gaan over de sjoelbaan! Maar dan niet met simpele sjoelstenen dit
keer. Nee, je gaat zelf als een malle over die baan. Benieuwd hoe dat gaat?
Doe mee!

BBQ
De barbecue staat aan! (Als het lekker weer is). Vandaag barbecueën wij
knakworsten. Wellicht maken wij er nog een broodje bij.

Mini-disco
Dans jij met ons mee!? Trek je dansschoenen aan en gaan!

(Slecht weer programma): Sjoelen
We gaan een potje sjoelen. Wie scoort er de meeste punten?
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Dinsdag 20 juli
Kubb!
Pak je werpstokken en gooi de blokken van de tegenpar�j om én als het lukt
de koning! Kubb je mee?

Jeu de boules
We spelen een potje Jeu de Boules, een eeuwenoud Frans spel dat gespeeld
wordt met metalen ballen. Hoewel....plas�c ballen kunnen ook prima
gebruikt worden.

BBQ
De barbecue staat aan! (Als het lekker weer is). Vandaag barbecueën wij
saté, smullen maar!

Mini-disco
Dans jij met ons mee!? Trek je schotse kilt aan en gaan!

(Slecht weer programma): BINGO
Wie hee� als eerste een rij vol? Heb jij de alien, het gele of het rode
blokje? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje zingen. Maar
misschien win je wel een leuk prijsje?

Woensdag 21 juli
Wij zijn gesloten

Donderdag 22 juli
Speurtocht
Zet je speurneus aan. Vandaag gaan wij voor de Schatzoekers speurtochten
maken! Vind je het leuker om zelf te speuren? Dat mag uiteraard ook! Weet
jij al hoe je jouw speurtocht eruit wil laten zien?

BBQ
De barbecue staat aan! (Als het lekker weer is). Vandaag barbecueën wij
marshmelllows.

Mini-disco
Dans jij met ons mee!? Trek je tapdansschoenen aan en gaan!

(Slecht weer programma): Movie middag
Wat is er nu fijner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-
stand en kijken samen naar een leuke film. Neem je je bioscoopkaartje ook
mee?!
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Vrijdag 23 juli
Vandaag zijn wij de Schatzoekers

Hela hola bal
Hela holaaaa! Gooi de bal zo ver als je kunt! Lukt het de werper om jou af te gooien? Een camping
klassieker.

Levend Stratego
We zijn op vrijdag met weinig maar misschien willen de Schatzoekers wel met ons meedoen voor een
potje.

BBQ
De barbecue staat aan! (Als het lekker weer is). Vandaag barbecueën wij marshmelllows.

Mini-disco
Dans jij met ons mee!? Trek je tapdansschoenen aan en gaan!

 


