Activiteiten kombo-Ben Bizzie februari 2019
Doe jij Weer
met me mee?

Maandag 4 februari
Blok Ben Bizzie Beweeguurtje – Gr 3 t/m 5
14:30 – 15.30 uur
In een blok van vier maandagen kun je samen met Beweegcoach
Rikus meedoen aan het Ben Bizzie beweeguurtje. De hele gymzaal
staat boordevol leuke en uitdagende beweegsituaties. Kom jij
lekker mee bewegen?
Yoga – Gr 6 t/m8
16:00 – 17.00 uur
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga.

Vrijdag 1 februari
Miniblok: Freerunning – Gr 3 t/m 5
14.30 – 15.30 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld
Cultuurcarrousel Mekiko Blok: 3 zanglessen – Gr 3 t/m 8
14.30 – 15.30 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld

Dinsdag 5 februari
Speel ze fit op muziek – Gr 1/2
14.30 – 15.30 uur
We gaan lekker bewegen op muziek, in de gymzaal.
Spiegeltekening maken – Gr 5 t/m 8
16.00 – 17.00 uur
Je maakt een halve tekening. We plaatsen dan een spiegeltje
tegen je tekening aan waarin je de hele tekening kunt zien. Het
spiegeltje mag je mee naar huis nemen.

Aanmelden voor onze activiteiten kan hier. Meer informatie: www.benbizziemeijel.nl en Facebook.

Woensdag 6 februari
Fortnite Dance Battle – Gr 3 t/m 8
14.30 – 15.30 uur
We houden vandaag een battle met de dansjes uit Fortnite. Ken jij
ze al allemaal?

Donderdag 7 februari
Cultuurcarrousel MD Meijel – Gr 3 t/m 5
14.30 – 15.30 uur
Voor de kinderen zijn aangemeld.
Bootcamp - Gr 6 t/m 8
16.00 – 17.00 uur
Vandaag gaan we bootcampen. Met
verschillende activiteiten stellen we ons
uithoudingsvermogen op de proef. Neem
voor de zekerheid oude kleren mee, want als het
weer het enigszins toe laat doen we dit buiten!

Vrijdag 8 februari
Cultuurcarrousel Mekiko Blok: 3 zanglessen – Gr 3 t/m 8
14.30 – 15.30 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld

Vrijdag 8 februari
Miniblok: Trefbalspelen – Gr 6 t/m 8
14.30 – 15.30 uur
In een blok van 2 lessen ga jij heel veel verschillende vormen van
trefbal spelen samen met beweegcoach Jarvin. Hoeveel
verschillende vormen ken jij? Doe mee en leer er nog veel meer!!

Maandag 11 februari
Blok Ben Bizzie Beweeguurtje – Gr 3 t/m 5
14:30 – 15.30 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld.
Miniblok: Cultuurcarrousel praot mer mééls - Gr 6 t/m 8
14.30 – 15.30 uur
In twee lessen leer jij mééls praoten. Heel handig als je met de
Vastelaovend met de Kéjsjeute meegaat.

Dinsdag 12 februari
Verven met bellenblaas – Gr 3 t/m 5
14.30 – 15.30 uur
Mooie verfcreaties maken met bellenblaas en verf.
Yoga – Gr 1/2
16.00 – 17.00 uur
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga.

Aanmelden voor onze activiteiten kan hier. Meer informatie: www.benbizziemeijel.nl en Facebook.

Woensdag 13 februari

Maandag 18 februari

Juniorvoetbal – 3 jaar t/m Gr 8
13.15 – 17.00 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.

Blok Ben Bizzie Beweeguurtje – Gr 3 t/m 5
14:30 – 15.30 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld.
Miniblok: Cultuurcarrousel praot mer mééls – Gr 6 t/m 8
14.30 – 15.30 uur
Voor de kinderen die zich hebben aangemeld.

Donderdag 14 februari
Speel ze fit op muziek – Gr 3 t/m 5
14.30 – 15.30 uur
We gaan lekker bewegen op muziek, in de gymzaal.

Soundsteps – Gr 1/2
16.00 – 17.00 uur
We spelen allerlei leuke spelletjes met de soundsteps, dat zijn
pratende en zingende matjes. Leuk én leerzaam!

Kaarsen maken – 6 t/m 8
16.00 – 17.00 uur
We gaan een kaars gieten en versieren.
Jump it – Gr 1/2
16.00 – 17.00 uur
We springen erop los! We hebben een mix
van allerlei verschillende korte
springspelletjes!

Vrijdag 15 februari
Miniblok: Trefbalspelen – Gr 6 t/m 8
14.30 – 15.30 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld.

Dinsdag 19 februari

Meer Meels praote
in meels!

Wol vilten voor de allerkleinsten – Gr 1/2
16.00 – 17.00 uur
We gaan vooral het materiaal ontdekken. Wat kan je allemaal
doen met wol vilten.

Woensdag 20 februari
Juniorvoetbal – 3 jaar t/m Gr 8
13.15 – 17.00 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.

Aanmelden voor onze activiteiten kan hier. Meer informatie: www.benbizziemeijel.nl en Facebook.

Donderdag 21 februari
Megahindernisslagbal - Gr 6 t/m 8
14.30 – 15.30 uur
Slagbal, maar dan met hindernissen. Supercool toch?
Yoga – Gr 3 t/m 5
16.00 – 17.00 uur
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga.

Vrijdag 22 februari
Miniblok: Klimmen, klauteren en zwaaien – Gr 1/2
14.30 – 15.30 uur
In 2 lessen ga jij samen met beweegcoach Jarvin leren klimmen,
klauteren en zwaaien. Wil jij dit net zo goed kunnen als aapjes in
de dierentuin, kom dan meedoen!

Maandag 25 februari
Blok Ben Bizzie Beweeguurtje – Gr 3 t/m 5
14:30 – 15.30 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld.

Dinsdag 26 februari
Vogelhuisje verven – Gr 3 t/m 5
16.00 – 17.00 uur
We gaan een bouwpakket vogelhuisje in elkaar zetten en dan
verven en versieren.

Woensdag 27 februari
Juniorvoetbal – 3 jaar t/m Gr 8
13.15 – 17.00 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 28 februari
Cultuurcarrousel Kieveloeët – Gr 1 t/m 8
15.30 – 17.00 uur
Prins Luc komt een bezoek brengen aan de BSO. Samen met de
Kieveloeët gaan we een mooi feestje bouwen!

Let op!
Aanmelden kan uiterlijk tot en met woensdag de week ervoor. Bij de
sport- en cultuurcarrousel is dit voor de aanvang van de eerste les. Zit je
niet op de opvang van SamSam op de dag van de activiteit? Dan kost de
activiteit €1 per keer, tenzij anders aangegeven.

Heb je het nieuwe
pauzesportspel
al
1
ontdekt? Nee?! Kijk dan
snel op mijn website en
leer hoe je het moet
spelen!

Aanmelden voor onze activiteiten kan hier. Meer informatie: www.benbizziemeijel.nl en Facebook.

