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Druk op de level-up-knop van Prof. Simpel en wij zijn nu een level up naar een pretpark. Het
pretpark staat bekend om hun grote fes�vals op het terrein. Maandag starten we dan ook
met het FloreoKids muziekfes�val. Verder maken we nog een ritje in de achtbaan, gaan we
zwemmen tussen de eendjes en wie dur� er door ons spannende spookhuis?

Het pretpark is geopend van 7:30 uur tot 18:30 uur. Inloop in het park is tot 9:30 uur hierna
moet er eerst even gebeld worden met de por�er.

Denk je wel aan passende kleding bij het weer. Neem lekker elke dag je zwemspullen mee.
We maken weer een zwembad bij mooi weer.

Maandag 2 augustus
KinderMuziekFes�val
Vandaag organiseert de Vrijbuiters Het KinderMuziekFes�val. Een heus
fes�val voor kinderen. Met een dj, dansen, talentenshow hapjes en
drankjes. Dit doen we samen met andere loca�es. Wij hopen de kinderen
het fes�val gevoel te laten ervaren.
Ben je een muzikaal talent en wil je optreden op het fes�val? Meld je aan
bij de leiding. Trek lekker je dansschoenen aan.

Dinsdag 3 augustus
Spookhuis bouwen
Dit zelfgebouwde spookhuis gaat ons heel veel spannende en leuke
momenten opleveren. Het duurt wel even voordat het helemaal klaar is
maar het wordt een geweldig project. Heb jij nog een super eng idee?

Natuurlabyrint
Durf jij het aan, om het natuurlabyrint in te gaan?! En hoe denk je dat je dit
spannende doolhof of labyrint kunt trotseren? Misschien wel geblinddoekt?!

Woensdag 4 augustus
Vandaag zijn wij gesloten

Donderdag 5 augustus
Rollercoaster Experience
Een looping en een kurkentrekker! Maak je eigen achtbaankar en beleef het
gevoel van een echte rollercoaster �jdens de online rides!
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Bouw een mini achtbaan!
Steunpilaren, een looping en een bocht. Wat heb je eigenlijk allemaal nodig
als je een achtbaan bouwt? Kom erachter in deze toffe ac�viteit en bouw je
eigen mini achtbaan!

Minibootjes
Super simpel te maken; bootje van schelpen, doppen of walnoten. Ze zien er
echt mooi uit, als je er meer maakt kun je ze prach�g laten drijven in een
grote schaal. Maar Vrijbuiters houden van wild dus wij gaan ook een wild
waterbaan maken waar deze boot in kan.

Vrijdag 6 augustus
Vandaag zijn wij bij de Schatzoekers

Minigolf
Wij bouwen vandaag onze eigen minigol�aan. Natuurlijk proberen we de
banen ook uit. Hoeveel slagen heb jij nodig?

Rondrit om het park
Naar het idee van één van de kinderen maken wij buiten ons eigen
treinbaan. We zijn op zoek naar machinisten en conducteurs.

 


