
leeftijd ± 6-8 jaar ± 9-10 jaar ± 11-12 jaar ± 13-14 jaar ± +14 jaar

groepsnaam De Elfjes De Kabouters De Eenhoorns De Spoken De Draken

groepsbegeleiders Kim-Natascha - Shirley Yana-Werner Marc - Yvan Martin - Treeske Isaac - Wouter

Vrijdag
18u00 - 21u00
21u00
22u30
Zaterdag
7u30
8u00 Groepsactiviteit

08u45 – 09u15

09u15 – 10u30 KUBB                   
op grasplein naast parking

Stokvechten met philip 
werner assistent

Toverketelspel A       
(Marleen helpt) Ju Jitsu  in  sportzaal school Sprookjesspelen op 

buitenterreinen Ju Jitsu  in  sportzaal school

10u40 – 11u55 Sprookjesspelen op 
buitenterreinen

bosspel met marnic en 
philippe Groepsactiviteit Escrima /karate op 

speelplaats school
KUBB                   

op grasplein naast parking Escrima /karate op speelplaats school

12u15-13u00 middagmaal

13u30 – 14u40 bosspel met marnic en 
philippe Ju Jitsu  in  sportzaal school Escrima /karate op 

speelplaats school
KUBB                   

op grasplein naast parking
Stokvechten met philip en 

kristof bosspel met marnic en philippe

14u50 – 16u00 Groepsactiviteit Escrima /karate op 
speelplaats school Ju Jitsu  in  sportzaal school bosspel met marnic en 

philippe
bosspel met marnic en 

philippe
vieruurtje ophalen

16u15 – 17u45 Toverketelspel A Sprookjesspelen op 
buitenterreinen

Stokvechten met philip en 
kristof

bosspel met marnic en 
philippe

bosspel met marnic en 
philippe Stokvechten met philip en kristof

18u00 – 19u00 avondmaal

19u30 – 23u00 KUBB op grasplein naast parking
23u00 slaapwel

 Zondag
7u30 toilet
8u00 ontbijt
9u00 – 9u30 opruim kamers Sprookjesspelen op buitentereinen
09u40 – 10u40

Ju Jitsu  in  sportzaal school Toverketelspel A bosspel met marnic en 
philippe

Stokvechten met philip en 
kristof

Escrima /karate op 
speelplaats school

10u50 – 11u50 Escrima /karate op 
speelplaats school

KUBB                   
op grasplein naast parking

Sprookjesspelen op 
buitenterreinen Toverketelspel B Ju Jitsu  in  sportzaal school Toverketelspel op 2 niveau's (A&B) bij 

goed weer buiten

12u15 – 13u00 middagmaal
13u30  - 14u45 Stokvechten met philip en 

kristof Groepsactiviteit KUBB                   
op grasplein naast parking

Sprookjesspelen op 
buitenterreinen Toverketelspel B

onthaal en avondmaal

slaapwel

toilet
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ontbijt

groepsverdeling  -  voorstelling activiteitenbegeleiders - mededelingen - Is de groep voltallig dan kan je naar de activiteit

14u50 - 15u40 
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20u00 – 21u00/21u30/22u00

voor groep 1-2-3 avondwandeling met uitbeelding sprookjes verhaal door Jan - voor groep 4-5 buitenspel van Yana

Na het eten altijd eerst verzamelen aan De Stobbe. Is de groep compleet, kan je vertrekken naar de activiteit

verwelkoming in refter De Stobbe + groepsverdeling (kennismaking)

15u40 - 16u00 afscheid en vertrek

evaluatie en samenzijn op grasplein voor De Stobbe - uitreiking diploma's

kampvuur - liedjes

het blad overwint de steen -         de 
steen overwint de schaar -            de

schaar overwint op het blad

Na opruim en ontbijt altijd eerst verzamelen aan De Stobbe. Is de groep compleet, kan je vertrekken naar de activiteit

Na het eten altijd eerst verzamelen aan De Stobbe. Is de groep compleet, kan je vertrekken naar de activiteit


