KUNST EN MUZIEK
Meivakantie bij Sport Stars Noordwijk
We maken er een feestje van!

Week 1

maandag 3 mei

donderdag 6 mei

Zet je beste beentje voor! (4+)

SKOL GOT TALENT!

Tijdens de hindernisbaan en reuze Jenga.

Laat jouw talent zien of doe een coole act tijdens

Wij gaan de uitdaging aan! (7+)

de talentenshow!

Tijdens bumpertrefbal en reuze Jenga.

dinsdag 4 mei

vrijdag 7 mei
Een sportieve dag! (4+)

We maken er een feestje van!

Oefen je voetbalskills en ren zo hard je kan

Met een vette disco met DJ Blijwin. Trek je

tijdens de blokkentoren-estafette!

mooiste outﬁt aan. Ook spelen we het James
Bondspel.

Ben jij er klaar voor?! (7+)
Ontwerp je eigen sportspel en ren zo hard je kan

woensdag 5 mei

tijdens de blokkentoren-estafette!

Brengen en halen op de Paleistuin.

Acrogym en Tie-dye (4+)
Overwin kunsttorens en maak je eigen tie-dye.
Neem een wit kledingstuk mee.

Kunst met licht! (7+)

In verband met het Coronavirus is het

Vandaag is er een coole workshop van

gehele programma onder voorbehoud.

kunstenaar Taﬀy.

KUNST EN MUZIEK
Meivakantie bij Sport Stars Noordwijk
We maken er een feestje van!

Week 2

maandag 10 mei

woensdag 12 mei

Brengen en halen op eigen locatie.

Brengen en halen op de Paleistuin.

Maak je eigen Mondriaan kunstwerk! (4+)

KUNSTDAG!

Laat de kunstenaar in jezelf los.

We gaan mozaïeken, maken een Mondriaan met
stoepkrijt en zijn creatief met spijkertjes.

Graffiti workshop! (7+)
Een te gekke workshop van Graﬃti-boys.

dinsdag 11 mei

donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag
Gesloten

De natuur in! (4+)
We gaan hutten bouwen in het bos. Trek je oude
kleren aan.

vrijdag 14 mei
Ga creatief aan de slag en geniet van actie!

Sportcompetitie 2021 (7+)

Ontwerp je eigen armband en speel het grote

We beginnen aan een nieuwe sportcompetitie!

James Bond spel.

Vandaag staan crazy slagbal en hockey op de
planning.
In verband met het Coronavirus is het
gehele programma onder voorbehoud.

