Doe jij Weer
met me mee?

Activiteiten kombo-Ben Bizzie mei 2019
Vrijdag 3 mei
Spel: Trashure Hunt – gr 5 t/m gr 8
16.00 uur – 17:00 uur
Hoe kan het verzamelen van vuilnis nu echt leuk worden? Dan kan
met deze hunt. Hunt betekent jacht in het Engels. We gaan op
jacht naar vuilnis.

Maandag 6 mei
Woensdag 1 mei
Spel: land, lucht, water – gr 1 t/m gr 8
16.00 uur – 17.00 uur
Heb jij een goed reactievermogen? En kennis van het land, de
lucht en het water? Dan is dit spel ideaal voor jou!

Donderdag 2 mei
DJ workshop – gr 3 t/m gr 8
09.00 uur – 10.00 uur
10.10 uur – 11.10 uur
11.20 uur – 12.20 uur
Ben Bizzie houdt ook van muziek. Vandaag gaat hij leren hoe je
muziek kunt mixen en draaien op échte draaitafels. Kinderen die
vandaag niet bij Samsam zijn, kunnen zich ook aanmelden. Zij
ontvangen een mailtje over het tijdstip waarop ze worden
ingedeeld.

Blok van slagbal naar honkbal – gr 6 t/m 8
14.30 uur – 15.30 uur
In 4 lessen van beweegcoach Rikus leer jij verschillende
spelvormen die allemaal te maken hebben met honkbal. Deze
sport kun jij nu leren in Meijel! Geef je snel op!
Yoga – gr 1/2
16.00 uur – 17.00 uur
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga.
Miniblok: Sportcarrousel Tennis – gr 4 t/m 6
16.00 uur – 17.00 uur
Voor de kinderen die zich hebben aangemeld.

Dinsdag 7 mei
Striptekenen – Gr 5 t/m 8
14.30 uur – 15.30 uur
Maak je eigen coole strip!

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

Woensdag 8 mei
Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8
13.15 – 16.00 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 9 mei
Levend Mario kart – gr 5 t/m 8
14.30 – 15.30 uur
Racen in de gymzaal! Wie doet er mee met dit
zeer spannend spel?!
Juniorvoetbal – 3 jaar 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 10 mei
Tikspellen – Gr 1/2
14.30 uur – 15.30 uur
We spelen allerlei leuke tikspelletjes vandaag. Doe je mee?

Maandag 13 mei
Blok van slagbal naar honkbal – gr 6 t/m 8
14.30 uur – 15.30 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld.
Miniblok Knuffels maken – Gr 5 t/m 8
16.00 uur – 17.00 uur
In twee lessen ga je zelf een mooie knuffel maken van stof en
naald en draad.

Dinsdag 14 mei
Miniblok: Een moodboard knutselen – gr 3 t/m 5
16.00 uur – 17.00 uur
Een mooie poster maken over jezelf. Dit kun je maken met verf,
plaatjes uit tijdschriften, stiften, stickers etc. Het onderwerp kan
van alles zijn: hobby's, huisdieren, sport, je gezin en ga zo door!

Woensdag 15 mei
Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8
13.15 – 16.00 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.

Wol vilten – Gr 1/2
16.00 uur – 17.00 uur
Wol vilten niet om iets te maken, maar het materiaal te
ontdekken.

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

Donderdag 16 mei

Dinsdag 21 mei

Yoga – gr 3 t/m 5
14.30 uur – 15.30 uur
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga.
Juniorvoetbal – 3 jaar 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 17 mei

Hockey met een… jezelf!

Levend air hockey – gr 5 t/m 8
14.30 uur – 15.30 uur
Dit is een super gaaf spel! Air hockey in het
echt. Je gaat liggen en met een blok probeer
je te scoren.

Maandag 20 mei
Blok van slagbal naar honkbal – gr 6 t/m 8
14.30 uur – 15.30 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld.
Miniblok Knuffels maken – Gr 5 t/m 8
16.00 uur -17.00 uur
voor de kinderen die zijn aangemeld.

Yoga – gr 6 t/m gr 8
14.30 uur – 15.30 uur
Miniblok: Een moodboard knutselen – gr 3 t/m 5
16.00 uur – 17.00 uur
voor de kinderen de zijn aangemeld.

Woensdag 22 mei
Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8
13.15 – 16.00 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 23 mei
James bond spel – gr 4 t/m 6
16.00 uur – 17.00 uur
Spannend spel! Wie lukt het om veel diamanten te stelen?
Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8
14.30 uur – 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.

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

Vrijdag 24 mei
Bewegen op muziek – gr 1/2
14.30 uur – 15.30 uur
Lekker dansen op verschillende muziek!

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.

Maandag 27 mei
Blok van slagbal naar honkbal – gr 6 t/m 8
14.30 uur – 15.30 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld.

Dinsdag 28 mei
Op ontdekkingstocht bij st. Jozef – Gr 4 t/m 6
15:00 uur – 16:00 uur
Wil jij samen met een oudere op ontdekkingstocht in het st.
Jozef? Meld je dan aan! We gaan allemaal verschillende
bewegingspelletjes doen. Er is zelfs een TOVERTAFEL….
Er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen

Ben bizzie spelletje
Ga lekker met iedereen naar buiten: naar het bos,
het park of een andere plek met bomen. Er is 1
tikker. Die mag iedereen tikken. Wanneer je een
boom aanraakt ben je 5 tellen vrij. Word je getikt
dan ben jij de nieuwe tikker. Spreek samen af
welke bomen er mee doen.

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

