
activiteiten september-oktober 2018 

       

Wekelijks; 

15.00-16.30 uur; Kidsclub voor kinderen van 4 -12 jaar; basisschool de Architect,   1 strip 

15.30-17.30 uur; Buurtsport; kunstgrasveld van Eesterenplein      gratis 

 

Wekelijks; 

14.30-15.30 uur; Druppiesport 4-6 jaar, gymzaal van Eesterenplein 265     gratis 

26/9, 3/10, 10/10 en 17/10  

13.30-14.15 uur; Kidsdance, 4 -8 jaar, E.F. van den Banweg 25 ( locatie Bouwmeesterhuis)  1 strip per keer  

14.30-15.30 uur; Kidsdance, 8 -12 jaar,E.F. van den Banweg 25 ( locatie Bouwmeesterhuis)  1 strip per keer  

3, 10  en 17 oktober  

14.00-15.30 uur; Droomspeelbus bij de Kinderboerderij       gratis 

Eenmalig; woensdag 19 september  

13.00-15.00 uur; opening sutu in Molenbuurt (om 12.45 uur vertrek op de fiets vanaf de Architect)    

                                                                                                                                                           

 

Wekelijks; 

15.15-16.15 uur, Theater, vanaf 8 jaar, E.F. van den Banweg 25 ( locatie Bouwmeesterhuis)   10.– voor gehele cursus 

Wekelijks (vanaf 11 oktober; 

15.00-17.00 uur; Kidsinloop, vanaf 4 jaar,  E.F. van den Banweg 25 ( locatie Bouwmeesterhuis)   gratis   

Eenmalig donderdag 4 oktober;   

10.00-12.00 uur; voorlezen bij de kinderboerderij , 2-4 jaar, kinderboerderij de Beestenbende  gratis 

15.00-17.00 uur; diverse dierendagworkshops bij de kinderboerderij       

         

Eenmalig vrijdag 21 september en vrijdag 5 oktober  

16.00-18.00 uur; Kookclub  8-12 jaar , E.F. van den Banweg 25 ( locatie Bouwmeesterhuis)        4 strippen 

Eenmalig vrijdag 19 oktober; Halloween!!! 

17.30-20.00 uur; griezel activiteiten voor jong en oud, bij de kinderboerderij    4 strippen 
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Kinderactiviteiten  
Bouwmeesterbuurt 

Voor jullie ligt het programma voor de maanden september en oktober met alle leuke kinderactiviteiten in de 

Bouwmeesterbuurt. Wil je graag meedoen? Dat kan! Meld je dan digitaal aan via de link;  

www.deschoor.nl/inschrijvenBSdeBouwmeester   

Je kunt natuurlijk  altijd even bij mij langs lopen als je er niet uitkomt. Op dinsdagmiddag ben ik bij de 

Architect, de woensdagmiddag bij de kinderboerderij en op de donderdag en vrijdagmiddag zit ik in het 

Bouwmeesterhuis aan de E.F.vd Banweg 25.            

Groeten, Wendy Spooren. 


