DATUM:
ACTIVITEIT:
LOCATIE:
TIJDEN:
LEEFTIJD:
15-07-2019
Laterna sport
Laterna Magica park 11:00 – 15:00 uur
3 t/m 12 jaar
Poppentheater, skeeleren, panna knock-out, suppen, goochelaar, kanovaren, dj-workshop, Kunstbus
en meer!
16-07-2019
Sport en spel
Speelhaven
11:00 – 14:00 uur
2 t/m 6 jaar
		
(Schoolstraat 259)
Interactive play system en leuke diverse hockey activiteiten! De Speelhaven is uiteraard ook gezellig
open!
17-07-2019
Playground sport
Achillesstraat
11:00 – 14:00 uur
6 t/m 12 jaar
Kanovaren en een dag vol sport- en spelplezier op de playground in Almere Poort.
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