Koos Vorrinkhuis - De Buitenweek 2018
1e avond, maandag 23 juli
v.a. 17.00 uur Welkomst-activiteit; Vuurkorven met smörr en broodjes,
als dat mag van de brandweer. En (vers gemaakte) soep als avondeten.
Dinsdag 24 juli
10.00 – 12.00 uur Knutselen/activiteit; bos mobile maken ( of dromenvanger)
en/of
14.00 – 16.00 uur Knutselen/activiteit; buiten bakken en lepels snijden
16.00 uur Gezamenlijke aangeklede thee; sinaasappelcakejes en appelflapjes
Woensdag 25 juli
10.00 -13.00 uur Knutselrij of activiteit voor (groot)ouders en kinderen, met pauze; gezamenlijk een
Totempaal maken.
18.00 uur Gezamenlijke maaltijd; pannenkoeken
Donderdag 26 juli
10.30 – 12.00 uur wandeling; Braakballen zoeken
14.00 – 15.30 (ongeveer) uur knutselen/activiteit; braakballen uit elkaar halen doosje maken
20.30 uur Samen schemeren; alcoholvrije cocktails en een klein hapje (ieder neemt wat mee)
Vrijdag 27 juli
10-12 uur Knutsel voor tijdens het kamers opruimen (ouders); vilten -> kleurballen
11.00 uur Gezamenlijk afscheids-koffie / thee / limonade
Speurtocht:
Er is een wedstrijd speurtocht per familie. Af te halen bij de balie is een klembord met enveloppe
(zelf voor pen, potlood e.d. zorgen). Daarmee ga je als familie op stap en zoekt, verzamelt
fotografeert, tekent enzovoort alles bij elkaar. Dan in het huis afmaken en inleveren bij de balie.
Je kunt de speurtocht op elk moment tussen aankomst en vertrek zelfstandig uitvoeren. Het is geen
groepsopdracht. Vrijdag om 11.30 is de prijsuitreiking. Als je al naar huis bent en je hebt gewonnen
dan sturen we de prijs op.
Extra: (spontaan te organiseren, ook bij regen…)
Kampvuur met muziek
Hutten bouwen
Natuur-mandela maken; groot of per kind kleiner. Samenwerken is leuker?
Slackline ophangen tussen de bomen
Behendigheids-parcours met denken-evenwicht-samenwerken-vinden-maken.
Met hulp van ouders parcours inrichten op ons terrein (voorwaarde; er moeten genoeg ouders mee
willen doen), klemborden, stempelkaarten, prijsjes, veel verschillende soorten opdrachtjes + rennen,
tijdfactor, leeftijd-handicap.
Meenemen:

zakmessen, kleurpotloden/krijt, muziekinstrumenten, schrijfgerei, 1 schoenendoos
(per kind, mag plat gemaakt), versnapering voor bij het schemeren

