
 

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

Activiteiten kombo-Ben Bizzie april 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maandag 1 april 

 
Blok BAM! Ben Bizzie ertegenaan!   – Gr 6 t/m 8 
14:30 – 15.30 uur 
Voor de kinderen die zijn aangemeld 

 
Mondriaan – Gr 1/2 
16.00 uur – 17.00 uur  
Op een groot vel papier maak je een echt schilderij van 
vierkantjes.  
Net als de schilder Mondriaan. 

 
 
 
 
 

 

Dinsdag 2 april  
 
Cultuurcarrousel Beatz academy – Gr 3 t/m 6 
16:00 uur – 17:00 uur 
Voor de kinderen die zijn aangemeld 

 
Kleien met natuurklei en spullen uit de natuur – Gr  5 t/m 8 
14.30 uur – 15.30 uur 
Iets moois kleien met natuurklei en materiaal uit de natuur. 
Laten drogen en je beeldje is klaar om mee naar huis te nemen! 

 

Woensdag 3 april 
 

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. 

 
Sportcarrousel Taekwondo – Gr 3 t/m 8  
16:00 uur – 17:00 uur 
Voor de kinderen die zijn aangemeld 

 

Donderdag 4 april   
 

Dansje koningsspelen – Gr 1 t/m gr 8 
14.30 uur – 15.30 uur 
Lekker swingen en het dansje leren van de koningsspelen! 

 

Doe jij Weer  
met me mee? 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/
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Donderdag 4 april   
 
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 5 april 
 

BAM! Ben Bizzie ertegenaan!  – Gr 3 t/m 5 
14:30 – 15.30 uur 
Ben lekker Bizzie! Doe mee met dit Ben Bizzie 
beweeguurtje! Springen, rennen, gooien, vangen. 
Er komt van alles aan bod.  

 

Maandag 8 april 
 

Miniblok Ben Bizzie beweeguurtje  – vanaf 3 jaar 
t/m groep 2  
14.30 uur – 15.30 uur 
In een blok van 2 lessen ga je lekker bewegen op allerlei 
manieren! Doe jij mee? Er komt van alles aan bod, kruipen, 
rennen, springen. 

 

Dinsdag 9 april 
 

Expressief schilderen – Gr 3 t/m5 
14:30 – 15.30 uur 
Niet schilderen wat je ziet, maar wat je voelt. 

 
 

Dinsdag 9 april 
 
Yoga – Gr 6 t/m 8  
16.00 – 17.00 uur 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 
 

Woensdag 10 april   
 
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 11 april   
 

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. 

 
Yoga – Gr 1/2 
16.00 – 17.00 uur 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 
 

Vrijdag 12 april 
 

Koningsspelen   – Gr 1 t/m 8 
15.00 – 16.30 uur 
Ook dit jaar is het weer tijd voor de koningsspelen! Allemaal leuke 
spelletjes, die je niet wilt missen. LET OP: opgeven kan tot 1 april.  

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
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Maandag 15 april 
 

Miniblok Ben Bizzie beweeguurtje   – vanaf 3 jaar t/m groep 2  
14.30 uur – 15.30 uur 
Voor de kinderen die zijn aangemeld 

 
Miniblok: Sportcarrousel Tennis – gr 4 t/m 6  
16.00 uur – 17.00 uur 
In de gymles hebben jullie al kennis mogen maken met tennis. Nu 
gaan we in 2 lessen (volgende les maandag 6 mei) de slagen nog 
beter leren op een echte tennisbaan. 

 

Dinsdag 16 april 
 

Boomwhackers – gr 3 t/m 5  
16.00 uur – 17.00 uur 
Op de beat ga jij met een speciaal instrument muziek maken! 

 

Woensdag 17 april   
 

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. 

       

Vrijdag 19 april 
 

BAM! Ben Bizzie ertegenaan!  – Gr 3 t/m 5 
14:30 – 15.30 uur 
Ben lekker Bizzie! Doe mee met dit Ben Bizzie beweeguurtje! 
Springen, rennen, gooien, vangen. Er komt van alles aan bod.  

Dinsdag 23 april  
 

Techniek: Waterzuiveringsinstallatie - Gr 1 t/m 8 
10.00 – 11.00 uur  
We gaan onze eigen waterzuiveringsinstallatie maken. Vies water 
maken we schoon met behulp van een fles en wat andere 
materialen. Heel makkelijk om te maken en erg leerzaam. 

 
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.   

 

Donderdag 25 april  
 

Sport en spel Schepnetje – Gr 1 t/m  4  
 10.00 uur – 11.00 uur  

Lekker bewegen in de gymzaal! Een tikspel waar alle kinderen 
visjes zijn. Je moet zorgen dat je niet gepakt wordt door het 
visnetje.  

 

Donderdag 25 april  
 
Yoga – Gr 3 t/m 5 
16.00 – 17.00 uur 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 
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Vrijdag 26 april  
 
Vangbal – gr 6 t/m 8 
10.00 uur – 11.00 uur 
Doe mee en beweeg lekker mee met dit gave vangbal spel.  

 

Maandag 29 april  
 
Landschappen tekenen – Gr  3 t/m 5 
10.00 uur – 11.00 uur 
We gaan naar buiten en tekenen na wat we zien in de natuur! 

 
Sport en spel Bottle Bowlen gr 3 t/m 5 
16:00 uur – 17.00 uur  
Doe mee en gooi een strike! 

 

Dinsdag 30 april  
 

Drama: Nieuws uit de natuur Gr 5 t/m 8  
16:00 uur – 17:00 uur 
Kun jij goed acteren en doe je niets liever! Kruip dan in de rol van 
nieuwslezer en samen maken we het programma nieuws uit de 
natuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

 

 

Ga met je vrienden en vriendinnen een ruige 
hinkelbaan maken. Neem je stoepkrijt mee en maak 
hem zo uitdagend als je zelf wil. maak er een echte 
stormbaan van door hem om speeltoestellen heen 

te tekenen. wie kan het beste hinkelen? 
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