Kinderactiviteiten
Bouwmeesterbuurt

Voor jullie ligt het programma voor de maanden januari en februari 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 de dinsdagmiddag ben ik te
vinden bij basisschool de Architect (van Eesterenplein 1) en op de donderdagmiddag ben ik van 15.0017.00 uur in het Bouwmeesterhuis aan de E.F.vd Banweg 25.
Groeten, Wendy Spooren.

activiteiten 14 januari - 15 februari 2019
dinsdag

Kidsclub Superleuke club waar kinderen zelf mogen bedenken wat ze willen gaan doen. Niks moet en (bijna)
alles mag! Het geweldige team aan vrijwilligers verzint iedere week weer een leuke creatieve activiteit en de komende weken mogen de kinderen die het leuk vinden, onder begeleiding van een professionele dansdocente mee doen
aan de dansles . Hier zijn geen extra kosten aan verbonden alleen de deelname aan de kidsclub
Tijd; 15.00-16.30 uur

leeftijd; 4-12 jaar

Locatie; basisschool de Architect,

Kosten; 1 strip

woensdag

Druppiesport
Kleutersport volgens het nijntje beweegprogramma
Tijd; 14.30-15.30 uur

Stuif es in!

leeftijd; 4-6 jaar

Locatie; gymzaal v Eesterenplein 265 Kosten; gratis

Een ouderwets gezellig en sportieve woensdagmiddag! Heb je zin om te klimmen klau-

teren, bewegen en te springen, dan kan dat heerlijk in de gymzaal en wil je liever even rustig wat knutselen… dan kan dat in de hal!

donderdag

Tijd; 16.00-17.00 uur

leeftijd; 6-12 jaar

Locatie; gymzaal v Eesterenplein 265 Kosten; 1 strip

Start theaterproject 4 mei; donderdag 14 februari starten we met de eerste les van het 4 mei project. Net
als vorig jaar zullen we voor dit project tijdens de voorjaarsvakantie ook een uitstapje gaan maken naar een oorlogsmuseum . Mocht je op de hoogte gehouden willen worden en ben je 8 jaar of ouder laat dit dan even weten aan
Wendy

Hang and chill (donderdag en vrijdag) Net als bij de kidsclub mogen de kinderen zelf
verzinnen wat ze willen doen en zullen er diverse workshops worden aangeboden zoals bijvoorbeeld

vrijdag

powerlab (door Chantal) cupcakes bakken, tafelvoetbaltoernooi, knutselen en nog veel meer.
Tijd; 15.00-16.30 uur,

Leeftijd; 4-12 jaar

Locatie; Bouwmeesterhuis (E.F. van den Banweg 25 )

Kosten; 1 strip

Kookclub; vrijdag 1 februari gaan we weer samen een gezonde maaltijd bereiden.
Tijd; 16.30-18.30 uur

Leeftijd; 8-12 jaar

Locatie; Bouwmeesterhuis (E.F. van den Banweg 25 )

Kosten; 4 strippen

Talentenjacht 15 februari 2018 Ook dit jaar mogen de kinderen hun talenten op het podium laten zien.
Meer informatie volgt maar noteer deze datum alvast in de agenda!

