
VAKANTIE IN ACTIE
CarnavalXperience 

Normaal vieren wij tijdens de carnavalvakantie natuurlijk carnaval! 
Maar dit jaar is alles anders. Daarom organiseren de beweegcoaches 
van Beweegdaelen een supertoffe thuisblijfeditie: de CarnavalXperience. 
Jij doet toch zeker met ons mee vanuit je eigen speelkamer, keuken of 
zelfs in de buurt. Hoe? Dat lees je allemaal hieronder.

MAANDAG 15 FEBRUARI: SPYCTIVE
Ga samen met je vriendjes en vriendinnetjes op zoek naar verborgen 
aanwijzingen, kraak codes en stuur geheime berichten om een misdaad te 
voorkomen. Houd verdachte personen in de omgeving in de gaten en bel 
geheime agenten wanneer een verdachte verhoord moet worden. Klinkt 
spannend toch? Meld je hier snel aan en help ons bij deze geheime missie!

Deze activiteit is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Locatie en tijd is 
afhankelijk van je inschrijving. Je wordt later persoonlijk gecontacteerd

DINSDAG 16 FEBRUARI: HET SUPERVET THUISPAKKET
Wat is het toch fijn om thuis te zijn! Zeker met dit thuispakket. Meld je dus 
snel aan en ontvang ons digitale Supervet Thuispakket. Wat er in zit houden 
we nog eventjes geheim. Maar we verklappen alvast: voor elk wat wils!

Deze activiteit is ook geschikt voor kinderen uit de groepen 1 en 2!
Thuisactiviteit, pakket via bijlage te downloaden | tijd: 10.30 uur

WOENSDAG 17 FEBRUARI: KENNISKWIS
Tijd voor een gezellige kenniskwis! Vanuit je luie stoel testen we jouw 
algemene kennis. Over van alles en nog wat! En, bij ons zit publiek in de 
studio! Via een tweede scherm ben je samen met ons en andere deelnemers 
virtueel aanwezig. Wees erbij!

groep 1 t/m 3 | 10.30-11.30 uur
groep 4 t/m 8 | 12.30-13.30 uur
Thuisactiviteit, quiz via links te bekijken én spelen 
Let op: zorg voor een tweede scherm (tablet, telefoon, laptop)

WOENSDAG 17 FEBRUARI: SCHAATSMIDDAG!
We konden tijdens de kerstvakantie helaas niet schaatsen. Maar dat gaan 
we tijdens de carnavalsvakantie dubbel en dwars inhalen. De ijsbaan bij Laco 
Geleen is geopend en wij gaan er gebruik van maken! Kom je ook met 
ons schaatsen?

Deze activiteit is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar!
Schaatsen huren is mogelijk.
Laco Geleen, Kummenaedestraat 45,Geleen | tijd: 15.00-17.00 uur

DONDERDAG 18 FEBRUARI: HUISNUMMERFOTOTOCHT
Genoeg binnen gezeten de afgelopen dagen? Laten we naar buiten gaan! 
Bel iedereen die je kent en ga samen op huisnummerfototocht. Je verveelt je 
geen moment! In je eigen straat, buurt, wijk of dorp op pad. Zin in? Wij wel!

Deze activiteit is ook geschikt voor kinderen uit de groepen 1 en 2!
Buitenactiviteit, fototocht via link te downloaden | tijd: 10.30 uur

VRIJDAG 19 FEBRUARI: FAMILIE GROEN ESCAPE ROOM
Probeer te ontsnappen uit je eigen huis of kamer! Niet echt natuurlijk. 
Maar wel met de Familie Groen Escape Room. Super leuk om met vriendjes, 
vriendinnetjes of met broertjes en zusjes te doen. En geschikt voor thuis! Lukt 
het jullie te ontsnappen?

Deze activiteit is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar!
Thuisactiviteit, spel via link te downloaden | tijd: 10.30 uur

SPELREGELS
• Vanwege de huidige maatregelen organiseren we slechts twee fysieke 
 activiteiten. Daarom bieden wij deze vakantie thuisactiviteiten aan 
 die je in jouw eigen omgeving kunt doen. 
• Deelname aan de thuisactiviteiten is gratis! 
• Deelname aan de schaatsmiddag kost €3. 
• Wij proberen deelnemers bij de thuisactiviteiten zo goed mogelijk te  
 informeren en van eventuele risico’s op de hoogte te stellen. Echter, 
 wij kunnen dit niet ter plaatse controleren. Wij doen daarom ook een 
 beroep op uw eigen verantwoordelijkheid als ouder(s)/verzorger(s). 
• De schaatsmiddag wordt begeleid door professionals met een BHV-
 diploma van Ecsplore. 
• Alle activiteiten (m.u.v. Spyctive, de Schaatsmiddag en de Familie 

Groen Escape Room) zijn geschikt voor alle leeftijden. Spyctive, de 
Schaatsmiddag en de Familie Groen Escape Room zijn geschikt voor 
kinderen vanaf 6 jaar. 

• Bij alle spellen is ouderlijk toezicht gewenst. 
• Aan elke activiteit kan een maximum aantal kinderen meedoen: 
 vol=vol! We hebben de maxima zo veel mogelijk verruimd. 
• Wijzigingen in programma en tijden voorbehouden. 
• Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk 
 voor eventueel letsel of schade.

AANMELDEN
• Ga naar www.ikinactie.nl. Aanmelden voor Spyctive kan hier.   
• Kies de activiteiten waaraan je wilt meedoen en meld je aan! 
• Vóór de activiteit ontvang je een e-mail met gegevens over de 
 activiteit zelf.
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