
Gekkoo kampbende - sterren en planeten
Weekoverzicht 

Maandag 6 juli Dinsdag 7 juli Woensdag 8 juli Donderdag 9 juli Vrijdag 10 juli
Open speelaanbod 
8.00 - 9.30 uur

Voormiddagactiviteit
9.30 - 12.30 uur

Wat weten jullie al over 
sterren planeten? Ben 
je klaar voor een echte 
astronautentraining? 
Daarna bouwen we 

onze raket.

Oh nee. Enkele 
gemene aliens hebben 

ons zonnestelsel 
overgenomen. We 

moeten alle planeten 
terug verzamelen. 

Daarna maken we de 
planeten na in papier-

maché.

Vandaag komt de 
Urania Mobiel heel de 

dag op bezoek. De 
Urania Mobiel is een 

sterrenwacht op wielen.

Twee sterrenbeelden 
krijgen enorme ruzie 

want ze hebben 
allebei een ster van 
elkaar gestolen. Wie 
verzamelt als eerste 
alle sterren terug? 
Daarna bouwen we 

ons sterrenbeeld met 
tandenstokers en 

spekken.

We schilderen onze 
papier-maché planeten.

Daarna maken we 
heerlijke galaxy-cake-

lolly’s. Perfect om 
de week in stijl af te 

sluiten.

Middagpauze
12.30 - 13.30 uur

Namiddagactiviteit
13.30 - 16.30 uur

We komen terecht op 
een ruimteschip. Maar 
geraken we ook in de 
ruimte? Daar moeten 

we eerst een quiz voor 
doen. Daarna bewijzen 

we of we goede 
marsmannetjes zijn.

Omdat er in de ruimte 
geen zwaartekracht is, 
ga je zweven. Zullen 
we dat eens testen?

Vandaag komt de 
Urania Mobiel heel de 

dag op bezoek. De 
Urania Mobiel is een 

sterrenwacht op wielen.

De zon is een heilige 
ster. Ze zorgt voor 
licht en warmte. 

Maar... ze is aan het 
uitdoven. We spelen 
energie-opwekkende 

spelletjes en knutselen 
suncatchers.

We testen wat we 
afgelopen week 
geleerd hebben 

aan de hand van 2 
gezelschapsspelletjes.

Open speelaanbod
16.00 - 18.00 uur

Onze vrijwillige animatoren doen hun best om dit weekschema te volgen. 
Als het weer niet meezit of we kunnen onverwacht een activiteit niet doen, 
dan voorzien onze animatoren een superleuk alternatief. 

Wij wensen jullie een geweldig leerrijk en plezierig Gekkoo-kamp toe! 


