Kinderpagina
speurtocht. Natuurlijk is er ruimte om een keer uit te slapen of om een middag iets leuks met je ouders te doen. We
houden rekening met alle leeftijden.
Voor iedereen die het vorig jaar heeft gemist, herhalen wij
de Kindernatuurweek. Deze week is de best georganiseerde
week die ooit op Lothlorien heeft plaatsgevonden. Ben je
nog niet eerder op Lothlorien geweest? Weet je niet welke
week je moet kiezen? Heb je hem vorig jaar gemist? Dan wil
je deze week zeker meemaken!

Hallo Allemaal!
Hoeraaaa! Hij is er weer! De pagina van de kinderactiviteiten! En het werd tijd, want iedereen is vast nieuwsgierig
naar wat we deze zomer allemaal gaan doen. We hebben de
afgelopen maanden allemaal ideeën opgedaan en plannetjes
uitgebroed. De vorige zomer hebben we zoveel leuke dingen
gedaan dat we hebben besloten om deze zomer weer hele te
gekke dingen te gaan doen. Maar, dit jaar hebben we zelfs
vijf themaweken, dus het maakt niet uit wanneer je komt,
je weet nu al dat je sowieso een supervakantie tegemoet
gaat. Hier zijn ze dan, de weken die wij voor jullie organiseren:

Net als vorig jaar valt de Mayaweek voor de jongeren samen
met de week van Peter Toonen voor de volwassenen. Een
compleet nieuwe week met leuke en spannende activiteiten
waarbij je kennis kunt maken, of nieuwe dingen kunt leren
over de wijsheden van de Mayakalenders.
De dierenmuziekweek is één van de weken die geheel is
ontstaan uit nieuwe ideeën. Er worden veel leuke verhalen
voorgelezen en spannende avonturen beleeft, maar het is de
muziek die deze week tot een magisch sprookje zal maken!
			

Ook de Vermiste Prinses is
een week die is voortge-

16 t/m 20 juli		

Kindernatuurweek

23 t/m 27 juli		

Jeugdmayaweek

30 July t/m 3 augustus

Dierenmuziekweek

6 t/m 10 augustus

De vermiste prinses

13 t/m 17 augustus

In de ban van de Ring 		

			

themaweek

Alle weken beginnen op maandag en eindigen vrijdag. We
doen leuke, creatieve dingen met regelmatig een spel of

komen uit nieuwe ideeën.
We zullen weer lekker
creatief bezig zijn,
maar ook flink moeten
presteren tijdens de
Survivalopdrachten.
Dien je koning en
laat de held in
je naar boven
komen!

Kindernatuurweek
24 t/m 28 juli

De wijze man besloot dat het tijd wer om zich
terug te trekken. Hij nam zijn schat mee de natuur
in. Hier leefde hij zijn laatste dagen in rust en in
samenhang met de natuur. Toen hij voelde dat hij
ging sterven verstopte hij zijn schat, verdeelde zijn
kaart in stukken en alleen die mensen die in staat
zouden zijn om te gaan met de 5 Elementen zouden
het waardig zijn de schat te mogen vinden.

Door elke dag een element te overwinnen proberen
we de kaart te herstellen en vrijdag de schat van de
wijze man te vinden.

Water - Hout - Vuur - Aarde - Metaal
Natuurlijk kan op Lothlorien het thema ‘In de ban van de
Ring’ niet achterwege blijven. Leuk voor de fans, maar ook
als je er weinig van af weet, kun je volop meedoen. Je
maakt zelf een deel uit van het verhaal en natuurlijk ligt
het lot van de wereld in jouw handen. Wij kijken al uit naar
alles wat deze zomer weer gaan beleven. Ik hoop jij ook.
Tot dan!
Namens het Lothlorienteam, Richard

Dierenmuziekweek
30 juli t/m 3 augustus
De dieren in het bos hebben feest!
Er was lekker eten, een warm
kampvuur, maar vooral schitterende
prachtige muziek.
Maar toen...
Toen kwam de boze heks...

Ben jij het waardig om de schat te mogen vinden?

