
Gekkoo kampbende - Weekoverzicht
knuffelkliniek - school de kolibrie

Maandag 5 juli Dinsdag 6 juli Woensdag 7 juli Donderdag 8 juli Vrijdag 9 juli
Open speelaanbod 
8.00 - 9.30 uur

Voormiddagactiviteit
9.30 - 12.30 uur

Rosalie verwelkomt ons 
en we spelen kennis-

makingsspelletjes
We knutselen een bed-
je want onze knuffels 

zijn plots ziek.

Oei oei, er zijn toch 
een paar zieke knuffels. 

We moeten onze 
eigen doktersspullen 

verzamelen en starten 
onze dokterstraining.

We gaan vandaag op 
bezoek bij een echte 
dokter maar er is hier 
en daar een hindernis 
waar we samen over-

heen moeten.

Babette de bij moet 
helaas geopereerd 
worden. Maar hoe 

verloopt zo’n operatie? 
We maken kennis 

met Anna en maken 
beterschapskaartjes.

Beweging is het ant-
woord op een gezond 

lichaam daarom starten 
we de dag met ocht-

endgymnastiek en gaan 
we sporten. Wie is er 

het fitst?

Middagpauze
12.30 - 13.30 uur

Namiddagactiviteit
13.30 - 16.00 uur

In de speelhoeken 
gaan we aan de slag in 
het ziekenhuis, spelen 
we echte apothekers 

en duiken we het 
laboratorium in en 

ontwikkelen onze eigen 
vaccins.

We experimenteren 
met scheerschuim, 

doen aan parcours en 
spelen buiten in de 

modderkeuken.

In de speelhoeken 
gaan we aan de slag in 
het ziekenhuis, spelen 

we echte apothekers en 
duiken we het laborato-
rium in voor de ontwik-

keling van vaccins.

We experimenteren 
met scheerschuim, 

doen aan parcours en 
spelen buiten in de 

modderkeuken.

Hoera! We zijn terug 
genezen. We sluiten de 
week daarom af met 

een superleuk feestje. 
Trek je feestoutfit maar 

aan!

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! 

Je mag je eigen knuffel 
meebrengen. Hij moet wel 
in een schoendoos passen.


