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Egelbos: In het spoor van de egeltjes
4 t/m 7 jaar
Wat eten egels en waar slapen ze? Kleuters kunnen hun hart ophalen in het egelbos, waar
speciaal voor hen een korte wandeling met opdrachten is uitgezet. Hierdoor komt de kleine
bezoeker alles te weten over het leven van de egel. Boekjes voor de speurtocht zijn af te
halen bij de receptie. De activiteit duurt ongeveer 45 minuten. Na afloop krijgen de kinderen
een leuke kleurplaat mee!
De kosten bedragen €2,50 per boekje (max 5 kinderen per boekje, €10,- borg). Reserveren
is noodzakelijk en kan bij Sonja Kossen, via 023 5202828.

De Toverboerderij
4 t/m 6 jaar
Bezoek met uw groep de Toverboerderij, een educatieve tentoonstelling over dieren,
speciaal voor jonge kinderen. Met behulp van een toverstokje kunnen de kinderen de dieren
zelfs laten praten.
U kunt met maximaal 15 kinderen tegelijk deelnemen aan deze activiteit. De kosten
bedragen €1,- per kind (€5,- borg). Reserveren is noodzakelijk en kan bij Sonja Kossen, via
023 5202828.

Knutselen: Stippenbeestjes
vanaf ca 5 jaar
Hoeveel stippen heeft een lieveheersbeestje? En zijn ze altijd rood? De kinderen knippen en
plakken de mooiste lieveheersbeestjes en binden ze met een touwtje aan een stokje. De
zelfgeknutselde raamhanger mag natuurlijk mee naar huis! Iedereen krijgt bovendien een
zoekkaart om buiten te speuren naar deze vrolijk gekleurde insecten.
De kosten bedragen €2- per kind (ook om als knutselpakketje mee te nemen naar huis).
Reserveren is gewenst en kan bij Sonja Kossen, via 023 5202828.

Spinnenbos: Allemaal Beestjes
7 t/m 10 jaar
Spinnen, kriebel- en kruipbeestjes zijn helemaal niet eng! Dat ontdekken de kinderen wel
tijdens de speurtocht door het spinnenbos. Ieder groepje van maximaal 5 kinderen krijgt bij
de balie een rugzak met materialen en limonade. De kinderen maken opdrachten en doen
spelletjes in het teken van spinnen en kleine diertjes. Ondertussen leren ze van alles over
deze onder- en bovenkruipsels. Natuurlijk moeten ze ook zelf klimmen en klauteren!
Er zijn maximaal 5 rugzakjes tegelijk te huur. De kosten bedragen €10,- per rugzakje (€10,borg). Reserveren is noodzakelijk en kan bij Sonja Kossen, via 023 5202828.

Poppentheater: In de dromenschijn
4 t/m 8 jaar
Op 24 en 31 augustus speelt Theater Poppekus de nieuwe voorstelling “In de dromenschijn”.
Daan logeert bij zijn opa. Hij mag in een tentje slapen, in de tuin naast het huis. Dat is best
spannend! Gelukkig is het volle maan…Dan is het niet zo donker. Hij heeft een héle gave
droom! Als hij ’s morgens wakker wordt is er iets heel vreemds aan de hand… Was het wel
een droom?
Aanvang: 15.00 uur, duur 50 minuten
Toegangsprijs: € 5,00 per kind en € 2,50 per begeleider.
Reserveren voor het poppentheater kan via info@theaterpoppekus.nl
Spontaan ter plaatse aanmelden kan ook, maar….. vol is vol!

