Hallo lieve vakantiegangers
Wat ontzettend leuk jullie te mogen ontvangen op ons
vakantiepark. En wat een spannende tijd want
Sinterklaas is weer in het land.
We hebben allerlei leuke activiteiten voor jullie
klaarstaan allemaal rondom het thema
Sinterklaas en zijn Pieten.
Kijk snel hiernaast op het programma EN vergeet je
niet in te schrijven voor de verschillende activiteiten.
Dit kan op zaterdag bij het Animatiepunt
of op zondag bij de receptie

I.v.m. de coronamaatregelen
gaan de kinderen alleen met
de activiteiten mee,
volwassenen mogen helaas
niet mee.

Liefs, het animatieteam
en Jibo

Animatiepunt
Wij zijn te vinden op het voorplein bij de receptie
Heerlijk opwarmen bij het
vuur?
Ook de horeca staat op het
voorplein met o.a.;
Warme chocolademelk
Koffie
Thee
Soep
Zijn jullie op zoek naar een leuk spel voor wanneer de
kinderen heerlijk in bed liggen? Kom dan snel naar ons
voor een leuke variant op party en co ook hebben we
een leuke uitwerking voor een ‘cadeautjesdobbelspel’
voor u klaarliggen.
Wat kun je allemaal ophalen bij het animatiepunt
Knutselpakketjes
Doe-boekjes
Heerlijke recepten voor het bakken van allerlei
lekkers
Pepernoten pad
Levend ganzenbord
Vlaggenlijn € 4,00

Zaterdag 5 december

Zondag 6 december

10:30 uur tot 13:30 uur Animatiepunt
Je kunt ons buiten op het voorplein vinden waar we staan
met veel gezelligheid en plezier. Kom snel een kijkje nemen
en neem een knutselpakketje mee voor thuis, ook hebben
we een heerlijk recept voor jullie klaarliggen voor de
allerlekkerste pepernoten.
Letten jullie samen met ons op een goede doorstroom?
Locatie: Voorplein receptie

10:00 uur – 11:00 uur Wakker worden met de dieren
Goedemorgen allemaal, we gaan de dieren wakker maken. Lopen
jullie met ons mee? We gaan de dieren uit de binnen verblijven
halen, maken de hokken schoon en zorgen voor vers drinkwater.
Locatie: Kinderboerderij voor bij het restaurant.

14:00 uur tot 16:00 uur Sinterklaasplein
Willen jullie meedoen met ons Sinterklaasfestijn? Meld je
dan snel aan bij de receptie en verzeker jezelf van een
plaatsje!
Tijdens het sinterklaasfestijn gaan we heel veel leuke
dingen doen denk aan;
Pietengym
Pietendisco
Pietenspelletjes
Locatie: voorplein receptie
17:00 uur tot 19:00 uur Bezoekje brengen aan de Pieten
Dit jaar gaat het even wat anders dan we gewend zijn
maar we hebben toch iets leuks voor jullie bedacht. Vind jij
het leuk om een bezoekje te brengen aan de Pieten
reserveer dan snel een plekje.
Locatie: buitenpodium

11:30 uur – 12:15 uur pietengym
De dieren die zijn wakker nu jullie nog! Hebben jullie zin in een
ontzettend leuke pietengym? Reserveer dan snel een plekje en
doe gezellig met ons mee.
Locatie: Voorplein receptie
13:30 uur – 14:30 uur creatieve middag
Samen met ons maak je een ontzettend mooie vlaggenlijn. Deze
kun je een mooi plekje geven in je huis zodat de Sint en zijn
Pieten hem kunnen zien.
Locatie: Voorplein receptie

€ 4,00 alleen contante betaling mogelijk

15:00 uur – 16:00 uur Bezoekje brengen aan de Pieten
Dit jaar gaat het even wat anders dan we gewend zijn maar we
hebben toch iets leuks voor jullie bedacht. Vind jij het leuk om
een bezoekje te brengen aan de Pieten reserveer dan snel een
plekje.
Locatie: buitenpodium
16:45 uur – 17:00 uur Jibo zegt welterusten
De Pieten zijn altijd ontzettend blij wanneer ze weer op
vakantiepark dierenbos zijn. Want dan zien ze Jibo weer, samen
met Jibo gaan de pieten een verhaaltje lezen.
Locatie: Voorplein receptie

