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Activiteiten kombo-Ben Bizzie december 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maandag 3 december     

 
Basketballen 3 t/m 5  
14.30 – 15.30 uur  
In een blok van twee lessen ga je samen met Beweegcoach Rikus 
basketballen! Lekker dribbelen door de zaal 

 
Musical – Gr 5 t/m 8  
15:00 – 17:00 uur  
Hou jij van dansen, acteren en zingen, grijp deze kans! In een blok 
van vijf lessen oefen je samen met andere kinderen voor een 
musical. Op de laatste dag geef je een echt optreden voor 
publiek! 
 
 
 

 
Maandag 3 december   

 
Miniblok Stempels maken– Gr 6 t/m 8 
15.15 – 16.45 uur  
We gaan stempels maken die je telkens weer opnieuw kunt 
gebruiken. Dit noem je een linosnede. 
 

Dinsdag 4 december 
 
Sportcarrousel Beugelen – Gr 7/8 
14.30 – 15.30 uur 
Vind jij het cool om te leren beugelen? Nu heb je de kans om dit al 
te leren in drie lessen. Geef je snel op! 
 
Yoga – Gr 3 t/m 5 
15.45 – 16.45 uur 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga.  

 

Donderdag 6 december 
 
Blok: Vogelhuisjes timmeren – gr 5 t/m 8 
10.00 – 11.30 uur  
Voor de aankomende winter gaan we voor de vogeltjes 
vogelhuisjes van hout timmeren. Omdat we vandaag vrij zijn van 
school beginnen we ‘s morgens al met timmeren. De komende 
twee weken is het gewoon ‘s middags na school.  
 

 

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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Vrijdag 7 december  
 
Blok: Ben Bizzie Beweeguurtje – Gr 6 t/m 8 
14.30 – 15.30 uur  
Vorige week heb je samen met Beweegcoach Inge meegedaan 
aan het eerste beweeguurtje. De hele gymzaal staat boordevol 
leuke en uitdagende beweegsituaties. Kom jij lekker mee 
bewegen? Heb je nog niet meegedaan dan mag je je nog opgeven 
voor de komende drie weken.  
 
Vogelvoerfles knutselen – Gr 3 t/m 5 
14.30 – 15.30 uur 
We maken een vogelvoerfles, zodat de vogeltjes lekker kunnen 
smullen tijdens de wintermaanden.  

 

Maandag 10 december  
 
Basketballen 3 t/m 5  
14.30 – 15.30 uur  
Voor de kinderen die zijn aangemeld.  
 
Musical – Gr 5 t/m 8 
15:00 – 17:00 uur  
Voor de kinderen die zijn aangemeld. 
  
Miniblok Stempels maken – Gr 6 t/m 8 
15.15 – 16.45 uur 
Voor de kinderen die zijn aangemeld 

 

 

 

Dinsdag 11 december 
 

Sportcarrousel Beugelen – Gr 7/8 
 14.30 – 15.30 uur  
Voor de kinderen die zijn aangemeld.  
 
Speel ze fit – Gr 1/2  
15.45 – 16.45 uur  
Leuke spelletjes op muziek in de gymzaal.  

 

Woensdag 12 december 
 
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. 

Speel ze fit – Gr 3 t/m 5  
15:45 – 16:45 uur 
Leuke uitdagende spellen op muziek in de gymzaal.  
 

Donderdag 13 december  
 
Sportcarrousel Judo – Gr 3 t/m 8 
14:30 uur – 15:30 uur  
Op school heb je al kennis mogen maken met judo. Nu ga je nog 
meer leren in 2 lessen, wordt jij een echte judoka!? Verschillende 
werptechnieken komen aan bod en je leert hoe je iemand in een 
houdgreep legt. 
 
 

 Lekker basketballen 
met Rikus 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/
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Donderdag 13 december  
 
Yoga – Gr 1/2 
15.45-16.45 uur 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga.  
 
Blok: Vogelhuisjes timmeren – gr 5 t/m 8 
15.45-16.45 uur 
Voor de kinderen die zijn aangemeld. 
 

Vrijdag 14 december  
 
Blok: Ben Bizzie Beweeguurtje – Gr 6 t/m 8 
14.30-15.30 uur  
voor de kinderen die zijn aangemeld. 
 

Maandag 17 december  
 
Atletiek – Gr 6 t/m 8 14.30 – 15.30 uur 
Er zijn heel veel onderdelen in de sport atletiek! 
Beweegcoach Rikus laat je kennismaken met die 
uitdagende onderdelen.  
 
Musical – Gr 5 t/m 8 15:00 – 17:00 uur  
Voor de kinderen die zijn aangemeld. 
 
Vogelhuisje versieren – gr 1/2 
15.45-16.45 uur  
Een klein vogelhuisje versieren en verven.  
Voor de vogeltjes in jouw tuin! 
 
 

Dinsdag 18 december 
 
Sportcarrousel Beugelen – Gr 7/8  
14.30-15.30  uur  
Voor de kinderen die zijn aangemeld. 
 
Yoga – Gr 1/2 
15.45-16.45 uur 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga.  
 

Woensdag 19 december 
 
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 20 december 
 

Sportcarrousel Judo – Gr 3 t/m 8  
14:30 uur – 15:30 uur  
Voor de kinderen die zijn aangemeld.  
 
Blok: Vogelhuisjes timmeren – gr 5 t/m 8 
15.45-16.45 uur 
Voor de kinderen die zijn aangemeld. 
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Vrijdag 21 december  

 
Blok: Ben Bizzie Beweeguurtje – Gr 6 t/m 8 
14.30-15.30 uur  
voor de kinderen die zijn aangemeld.  
 

 

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. 
 

 
 

 

 
  
 
 

 

Woehoee het is alweer december! 
Zal er weer sneeuw vallen dit jaar? Hierbij de 

sneeuw calorieen meter: 
 

Sneeuwpop of iglo bouwen    370 kcal / uur 
Sneeuwballengevecht             350 kcal / uur 
Sneeuw aanvegen                     135 kcal / uur 
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