
Gekkoo kampbende - Weekoverzicht
schatvinders en padjagers - 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

We maken kennis 
met Appa en Kego, 
de schatvinders van 
Berchem. Kunnen 

wij Appa helpen om 
zijn ketting terug te 

vinden?

Appa is bang dat 
Kapitein Taarip zijn 
schat zal stelen. Zal 
het ons lukken om 
de schatkaart te 

verzamelen en de schat 
te vinden?

De schat ligt op een 
veilige plek,vandaag 
gaan we ze bescher-
men. In de tuin van 
Appa en Kego spelen 

we natuurbingo en ver-
zamelen we materialen 

voor natuurgadgets.

Survivalvrienden van 
Appa en Kego leren ons 
overleven. Na vandaag 
kunnen we overleven 
in donkere bossen en 

zonder water.

Echte padvinders 
weten dat de natuur 

vol schatten ligt 
waarmee we kunst 
kunnen maken. Ook 
als padvinders hun 
schoenen kwijt zijn 
wandelen ze verder.

Middagpauze
12.30 - 13.30 uur

Namiddagactiviteit
13.30 - 16.00 uur

We gaan zoals echte 
padjagers op pad en 

ontdekken welke dieren 
er allemaal op ons pad 

komen. We bouwen 
we onze eigen kampen 

met verschillende 
materialen.

Speelhoeken: 
Ravotten in de 

modderkeuken, we 
maken fossielen 
uit zoutdeeg en 

verstoppen schatten in 
klei.

Olaijs Mokkabr, een 
vriendin van Appa 
en Kego, heeft een 

verrassing voor hen en 
voor ons. Het is wel 

een verrassing van een 
ver en zeer noordelijk 

gelegen gebied.

Speelhoeken: 
Ravotten in de 

modderkeuken, we 
maken fossielen 
uit zoutdeeg en 

verstoppen schatten in 
klei.

We maken onze 
eigen schatten en 

schatkaarten. Jammer 
genoeg vertrekken 

Appa en Kego vandaag 
naar Mantasie. We 
helpen hun schip 

schoon te maken en 
nemen afscheid. 

Neem zwemkledij en 
een handdoek mee!

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! 


