
Gekkoo kampbende - het gekke kleurenmonster
Weekoverzicht 

Maandag 13 juli Dinsdag 14 juli Woensdag 15 juli Donderdag 16 juli Vrijdag 17 juli
Open speelaanbod 
8.00 - 9.30 uur

Voormiddagactiviteit
9.30 - 12.30 uur

We ontdekken het 
verhaal van het gekke 
kleurenmonster. We 

ontwerpen affiches en 
spelen feeënspelletjes 

om de kleur paars 
terug te winnen.

Het zandmannetje 
komt op bezoek. We 
houden een wedstrijd 
zandkastelen bouwen. 
We maken grappige 
klei-mannetjes. Zo 
krijgen we ‘bruin’ 

terug.

Samen met Roodkapje 
spelen we een 

reuzegroot bordspel. 
We verdienen alle 
groenten terug en 

maken daarmee mini-
pizza’s. Zo is de kleur 
rood weer van ons.

Spelen met sneeuw in 
de zomer? Ja hoor, dat 
kan. Sebastiaan de spin 

komt met ons spelen 
met schaduw.

Zo zijn zwart en wit 
ook terugverdiend.

Met ons vliegtuig 
vliegen we de 

wereld rond op zoek 
naar de zon. We 

spelen spelletjes uit 
verschillende landen 
en maken lekkere 

smoothies. Zo komt 
ook de kleur geel terug.

Middagpauze
12.30 - 13.30 uur

Namiddagactiviteit
13.30 - 16.30 uur

We helpen meneer 
konijn om de kleur 

oranje terug te 
winnen. We spelen 
een wortelspel en 
gaan appelsienen 

verzamelen en persen.

Voor de kleur roze 
komt Nina de ballerina 
ons helpen. We dansen 

en maken muziek.

Deze namiddag 
duiken we diep in de 
zee. We spelen leuke 

waterspelletjes en gaan 
op zoek naar de kleur 

blauw. 

Neem zwemkledij en 
een handdoek mee

De kleur groen vinden 
we terug in het 

Rivierenhof. We spelen 
leuke spelletjes in het 
bos en op het gras.

Hoera! We hebben 
alle kleuren 

terug gewonnen 
van het gekke 

kleurenmonster. Tijd 
voor een fantastisch 

kleurenfeest.

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! 


