Recreatieprogramma
Maandag 20 juli t/m Zondag 26 juli

‘Lipdub’
Vandaag gaan we een
fantastische Lipdub maken.
Zorg dat je je aanmeldt bij het
tolteam vóór dinsdag. Je papa
of mama moet namelijk een
toestemmingsformulier tekenen.
‘S avonds voor de film gaan we
hem met z’n allen bekijken!

‘ To l h u i s
Go t Ta l e n t ’
Dé talentenjacht van het
Tolhuis. Laat jij deze avond
ook je talent zien? Meld je
dan uiterlijk woensdag aan
bij het Tolteam.
Wil je niet meedoen? Kom
dan kijken naar deze
geweldige avondshow!
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10:0010:15

Maandag
20 juli

Tolbeat

Dinsdag
21 juli

Aanmelden
verplicht

10:1511:00

10:00 - 11:30
Uitleg lipdub,
Knutsel:
Winnaarsketting knutselen en
rolverdeling

14:0015:00

14:00-16:00
We oefenen de
laatste dingen
Kinderbingo
Dit is een plaatjesbingo en dan gaan we
filmen!
18:45
Première van
de Lipdub.

18:4519:00
Ophaalparade

In de horeca.
Aansluitend is de
filmavond.

Woensdag
22 juli

Donderdag
23 juli

Tolbeat

Knutsel:
Talentenboekje

Vrijdag
24 juli

Tolbeat

Aanmelden
verplicht

Zaterdag
25 juli

Tolbeat

Knutsel:
Placemat

Knustel:
Strijkkralen
poppetje

Zwembadspellen

Vanaf 16:00
Bingo

Zondag
26 juli
Vandaag
is het
Tolteam
vrij.

Toelichting kleuren
Knutselen. Ben je jonger
dan 4 jaar, dan hebben
we graag dat je jou papa
of mama meeneemt.
We halen alle kindjes
op om mee te komen
naar het theater of het
voorleesverhaal.

Morgen
zijn we
er weer!

De bingo is op het terras.
Bij slecht weer gaat de
bingo niet door, maar is
er wel een instuifmiddag
voor de kinderen.
€7,50 per plankje,
waarop we
5 rondes spelen.

13:30-15:00

Spellenmix
Deze week:
Snel naar de bel
Verstoppertje

Voor iedereen met
een zwemdiploma.

Oefenmoment

Extra info hiernaast

Doe jij mee
vanavond? Kom
dan nu oefenen.

Ophaalparade

Vanaf 19:00

De kinderbingo is met
plaatjes. €5,00 per
boekje, waarop we
3 rondes spelen.

Inschrijven verplicht
(bij de receptie)

(Corona)Informatie
Ophaalparade

Ophaalparade

Bij slecht weer wordt
er gezorgd voor een
vervangende activiteit.

19:0019:30
Theater

Filmavond
Horeca

Voorlezen

20:3021:15
Levend stratego
10+

Kaartspellen 10+

Workshop 14+

Theater

Tolhuis Got
Talent

Deze week worden er
armbanden geknoopt. Laat jij deze avond
Hierover volgt later
ook je talenten
meer informatie.
zien? Meld je
uiterlijk woensdag
aan bij het Tolteam

Jeugdavond

Er wordt altijd
verzameld bij de
recreatiezaal tenzij
anders aangegeven.

Minidisco

Blijf thuis als je
verkouden bent of
koorts hebt.

Darten 10+

XX

Kun jij zelf meedoen
met de activiteit?
Laat dan je papa
en mama thuis!

