koMbo activiteitenprogramma
mei 2018
Wil je mee doen? Geef je dan snel op via deze link:
Opgave kombo activiteiten
Hopelijk tot ziens!
Maandag 30 april
Supagolf – vanaf 6 jr - koMbo
10.00 - 12.00 uur
Supagolf is een golfspel dat iedereen
kan spelen. Supagolf wordt gespeeld
met gekleurde ballen en vandaag
spelen we het bij Samsam. Kinderen
die niet aanwezig zijn betalen €2,voor deze activiteit.

Ouder-kind Yoga – vanaf 6 jr – Kombo
15.30 – 16.30 uur
Wil jij samen met je kind mee doen
aan deze leuke les Yoga? Deze is
speciaal gericht op tweetallen. Er
kunnen maximaal 7 koppels meedoen.
Kinderen en ouders die niet aanwezig
zijn betalen samen €2,- voor deze
activiteit.
Donderdag 3 mei
Uitstapje Museum Truijenhof –
koMbo – gr 5 t/m 8
10.00 – 11.30 uur
We gaan een kijkje nemen bij museum
Truijenhof in Meijel. Er kunnen
maximaal 12 kinderen mee, je krijgt
nog een mailtje of je wel of niet mee
kunt. Kinderen die op deze dag niet bij
Samsam zijn betalen €1,50 voor dit
uitstapje.
Donderdag 10 mei
SKM gesloten

Maandag 14 mei
Yoga – Gr 5 t/m 8
16.00 – 17.00 uur
Lekker ontspannen tijdens een les
kinderyoga.
Schilderen als mondriaan – Gr 3/4
Mondriaan was een schilder die
schilderijen maakte met allemaal
vakjes. Wij gaan ook zo'n schilderij
maken met tape.
Op het einde haal je de tape van je
schilderij af en laat je verrassen!

Dinsdag 15 mei
Boomwhackers – Gr 3/4
16.00 -17.00 uur
Muziek maken met gekleurde holle
buizen.
Graffiti – Gr 5/6
Vandaag gaan we aan de slag met
graffiti spuiten. Denk aub aan oude
schoenen. Wij hebben overals voor
over je kleding.
Woensdag 16 mei
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 11 mei
SKM gesloten

E:kombomeijel@gmail.com
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Donderdag 17 mei
Juniorvoetbal – Gr 1 t/m 4
14.30 – 15.15 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
Skeelertocht
15.00 – 17.00 uur
Kun jij al goed skeeleren? Dan kun je
vandaag mee. We skeeleren een
ronde in Meijel en gaan onderweg
lekker picknicken.

Woensdag 23 mei
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.
Sportcarrousel vissen – Gr 7/8
13.30 -17.00 uur
Wil jij leren vissen? Vandaag kun je
onder leiding van HSV Meijel leren
vissen.
Donderdag 24 mei
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.
Boomwhackers – Gr 5 t/m 8
16.00 -17.00 uur
Muziek maken met gekleurde holle
buizen.

Maandag 21 mei
SKM gesloten
Dinsdag 22 mei
Speel ze fit op muziek – Gr 1/2
16.00 – 17.00 uur
Leuke muzikale spelletjes in de
gymzaal.
Graffiti – Gr 7/8
Vandaag gaan we aan de slag met
graffiti spuiten. Denk aub aan oude
schoenen. Wij hebben overals voor
over je kleding.

E:kombomeijel@gmail.com

Vrijdag 25 mei
Freerunnen – Gr 3 t/m 8
16.00 -17.00 uur
Vandaag gaan we freerunnen. Bij mooi
weer gaan we er op uit en zoeken we
buiten mooie hindernissen uit.

www.skmonline.nl
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Maandag 28 mei
Bodypercussie – Gr 3 t/m 8
Muziek maken met je lichaam! Hoe
dat gaat ontdek je vandaag.
Miniblok pottenbakken – Gr 5 t/m 8
Op onze eigen pottenbaktafel mag je
een potje draaien. Volgende week
mag je dit gaan beschilderen.
Dinsdag 29 mei
Blok: Soep maken – Gr 3 t/m 8
We gaan drie weken op rij soep maken
uit verschillende culturen. Vandaag
kunnen kinderen van groep 3/4 mee
koken. Volgende week de kinderen
van groep 5/6 en de laatste week de
kinderen uit groep 7/8.

Woensdag 30 mei
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 31 mei
Yoga – Gr 1/2
14.30 -15.30 uur
Lekker ontspannen tijdens een les
kinderyoga.

Slacklinen – Gr 5 t/m 8
Slacklinen is een trendsport waarbij je
op een strak gespannen band
probeert te balanceren. Moeilijk? Een
beetje, maar je kunt het snel leren.
Er kunnen maximaal 10 kinderen
meedoen. Je ontvangt een mailtje als
je niet mee kunt doen

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.
Cultuurcarrousel Harmonie Eendracht
Magie met muziek – vanaf gr 3
16.00 – 17.00 uur
Muziek heeft iets magisch! Wil je
ontdekken wat? Meld je dan aan voor
de cultuurcarrousel van Harmonie
Eendracht.

E:kombomeijel@gmail.com

www.skmonline.nl

T:077-4660488

