koMbo activiteitenprogramma
april 2018
Wil je mee doen? Geef je dan snel op via deze link:
Opgave kombo activiteiten
Hopelijk tot ziens!
Dinsdag 3 april
Superheldentrefbal – Gr 5 t/m 8
14.30 -15.30 uur
Superheldentrefbal – Gr 3/4
16.00-17.00 uur
Elke keer als je iemand afgooit, krijg je
er een nieuwe ‘kracht’ bij. Zo wordt je
een echte superheld.

Donderdag 5 april
Juniorvoetbal – Gr 1 t/m 4
16.00 – 16.45 uur
Vandaag speciaal Juniorvoetbal voor
meisjes uit groep 1 t/m 4. Vind je
voetballen leuk maar wil je liever een
keertje met alleen meiden voetballen?
Dat kan vandaag! Aanmelden kan via
de site
Cultuurcarrousel Beatz Academy –
gr 4 t/m 8
16.00 -17.00 uur
Voor kinderen die zijn aangemeld.

Cultuurcarrousel Beatz Academy –
gr 4 t/m 8
16.00 -17.00 uur
Wil jij kennismaken met slagwerk?
Doe dan mee aan de cultuurcarrousel
van Beatz Academy op 3, 5 en 10 april.

Woensdag 4 april
Juniorvoetbal – 3 jr t/m gr 8
13.30 -17.15 uur
Hou je van voetballen? Maak op een
speelse manier kennis met voetbal.
Meld je aan en je krijgt een mailtje
wanneer en hoe laat je mee kunt
doen.

Vrijdag 6 april
Boomwhackers – Gr 4 t/m 8
16.00 -17.00 uur
Nieuw in het naschoolse aanbod:
Muziek maken met gekleurde holle
buizen.
Maandag 9 april
Cultuurcarrousel Schutterij St.
Nicolaas Gr 5 t/m 8
16.00- 17.00 uur
Wil jij kennismaken met de schutterij
door te schieten, instrumenten te
bespelen en het maken van een mooie
koninginnenjurk? De cultuurcarrousel
is op 9 en 16 april op locatie bij
Schutterij St. Nicolaas.

Donderdag 5 april
Mario Kart in de gymzaal – Gr 5 t/m 8
14.30 – 15.30 uur
We spelen het populaire Wii spel na in
de gymzaal. Lukt het jou om in de top
3 te finishen?

Tikspellen – gr 1/2
16.00 -17.00 uur
We spelen vandaag allerlei
tikspelletjes. Met mooi weer doen we
dit buiten op het grasveld.
Dinsdag 10 april
Cultuurcarrousel Beatz Academy –
gr 4 t/m 8
16.00 -17.00 uur
Voor kinderen die zijn aangemeld.
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Woensdag 11 april
Juniorvoetbal – 3 jr t/m gr 8
13.30 -17.15 uur
Hou je van voetballen? Maak op een
speelse manier kennis met voetbal.
Meld je aan en je krijgt een mailtje
wanneer en hoe laat je mee kunt
doen.
Donderdag 12 april
Juniorvoetbal – Gr 1 t/m gr 8
14.30 – 16.45 uur
Hou je van voetballen? Maak op een
speelse manier kennis met voetbal.
Meld je aan en je krijgt een mailtje
wanneer en hoe laat je mee kunt
doen.
Yoga – Gr 1/2
16.00 -17.00 uur
Lekker ontspannen tijdens een les
kinderyoga.

Dinsdag 17 april
Freerunnen – Gr 5 t/m 8
16.00 – 17.00 uur
We gaan vandaag allerlei oefeningen
doen die te maken hebben met
freerunning. We doen dit in de
gymzaal.

Donderdag 19 april
Juniorvoetbal – Gr 1 t/m gr 8
14.30 – 16.45 uur
Hou je van voetballen? Maak op een
speelse manier kennis met voetbal.
Meld je aan en je krijgt een mailtje
wanneer en hoe laat je mee kunt
doen.

Vrijdag 13 april
Dansen – Gr 1 t/m 8
14.30 – 15.30 uur
Volgende week is het zover, de
koningsspelen 2018. Vandaag oefenen
we het dansje dat daarbij hoort: Fitlala
van Kinderen voor kinderen.

Maandag 16 april
Cultuurcarrousel Schutterij St.
Nicolaas Gr 5 t/m 8
16.00- 17.00 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld.

Miniblok weven – Gr 5 t/m 8
16.00 -17.00 uur
Weven is het vervlechten van garen
tot een klein dekentje. Deze ambacht
wordt al heel lang door de mensen
gebruikt om mooie dingen te maken.
Wij gaan eerst een stukje weven, en
als je dan een vierkant af hebt gaan
we hier een tasje van maken.
Vrijdag 20 april
Koningsspelen
15.00 – 16.30 uur
Aanmelden voor de koningsspelen kan
nog t/m 22 maart.

Schilderen als Jackson Pollock –Gr 3/4
16.00 -17.00 uur
Maak een mooi druppelschilderij.
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Maandag 23 april
Schilderen als Jackson Pollock –Gr 1/2
16.00 -17.00 uur
Maak een mooi druppelschilderij.

Donderdag 26 april
Juniorvoetbal – Gr 1 t/m gr 8
14.30 – 16.45 uur
Hou je van voetballen? Maak op een
speelse manier kennis met voetbal.
Meld je aan en je krijgt een mailtje
wanneer en hoe laat je mee kunt
doen.
Papiermaché ontdekken – Gr 1/2
16.00 -17.00 uur
Wij gaan papier-mache maken. Niet
om er iets mee te maken. Maar om
lekker het materiaal te ontdekken.

Dinsdag 24 april
Yoga – Gr 3/4
16.00 -17.00 uur
Lekker ontspannen tijdens een les
kinderyoga.

Miniblok weven – Gr 5 t/m 8
16.00 -17.00 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld.

Woensdag 25 april
Juniorvoetbal – 3 jr t/m gr 8
13.30 -17.15 uur
Hou je van voetballen? Maak op een
speelse manier kennis met voetbal.
Meld je aan en je krijgt een mailtje
wanneer en hoe laat je mee kunt
doen.
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