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Activiteiten kombo-Ben Bizzie december 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 2 december 
 

Dansschool Fresh – Gr 6 t/m 8    

14.30 uur – 15.30 uur | Het Podium  

Op school hebben jullie al kennis gemaakt met Dansschool Fresh, 

nu kun je na school nog een keer een gave streetdance leren.   

Toren van Pisa – Gr 1/2 
14.30 – 15.30 uur | Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Jordi gaan we vandaag Toren van Pisa 
spelen. De toren van Pisa staat een beetje scheef. Kun jij samen 
met je team een zo hoog mogelijke toren bouwen? Welk team 
beklimt de hoogste toren van Pisa? 

 

 
Dinsdag 3 december 

 
Muzikale gezelschapsspellen – Gr 3 t/m 5  
16.00 uur – 17.00 uur | Bouwplaats 
We spelen allerlei leuke spellen die te maken hebben met muziek. 
 
Verven met bellenblaas – Gr 1/2  
16.00 uur – 17.00 uur | Rode treintjes 
We maken een bellenschilderij van wasmiddel en plakkaatverf.  

 

Woensdag 4 december 
 
Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
13.15 – 16.00 uur | Gymzaal Den Doelhof 
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 5 december 
 
Pietenparcours – Gr 3 t/m 5 
14.30 – 15.30 uur | Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes gaan jullie 
vandaag een pietenparcours afleggen.  
 
 
 

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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Maandag 9 december  
 
Diamantenroof – Gr 1/2 
14.30 – 15.30 uur | Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Jordi gaan we vandaag een spannend 
spel spelen: Diamantenroof. Kun jij zoveel mogelijk diamanten 
stelen uit de kluis van de bewaker? Pas op dat je niet getikt wordt, 
want dan moet je de diamanten weer inleveren.  

    
Muzikale gezelschapsspellen – Gr 6 t/m 8  
16.00 uur – 17.00 uur | Het Kookcafé 
We spelen allerlei leuke spellen die te maken hebben met muziek. 
 
Yoga – Gr 3 t/m 5  
16.00 uur – 17.00 uur | Het Podium 
Lekker ontspannen tijdens een les 
kinderyoga. 

 

Dinsdag 10 december 
 
Peelpush volleybalclinic – Gr 7/8  
15.30 uur – 16.30 uur | Sporthal 
Vandaag leer je nog meer technieken van 
volleybal. Je hebt op school al kunnen 
oefenen en nu kun je nog meer leren bij deze 
volleybal clinic.  
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 10 december 
 
Vogelvoer rekje schilderen – Gr 3 t/m 5 
16.00 – 17.00 uur | Handvaardigheidslokaal 
Een klein vogelvoer rekje schilderen voor in de tuin. 
 

Woensdag 11 december 
 
Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
13.15 – 16.00 uur | Gymzaal Den Doelhof 
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. 

 
Peelpush volleybalclinic – Gr 5/6 
15.30 uur – 16.30 uur | Sporthal 
Vandaag leer je nog meer technieken van volleybal. Je hebt op 
school al kunnen oefenen en nu kun je nog meer leren bij deze 
volleybal clinic.  

 
Donderdag 12 december 

 
Bankbal – Gr 3 t/m 5 
14.30 – 15.30 uur | Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes spelen jullie vandaag Bankbal. 
Kun je goed gooien en vangen en staat jou team als eerste op de 
bank? Doe je mee? 
 
 

 

Doe mee! 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/
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Donderdag 12 december 
 
Yoga – gr 1/2  
16.00 uur – 17.00 uur | Het Podium 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 
 
Potten bakken – Gr 5 t/m 8  
16.00 uur – 17.00 uur | Het Kookcafé  
Een potje draaien op een echte klei-draaitafel.  

 

Vrijdag 13 december 
 

Miniblok – kleien met natuurklei – Gr 3 t/m 5 
14.30 – 15.30 uur | Bouwplaats  
Maak een mooi werkje van bruine natuurklei. Een week later mag 
je het werkje verven. 

 

Maandag 16 december 
 

voetbal – Gr 1/2 
14.30 – 15.30 uur | Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Jordi gaan we vandaag voetballen. Kun 
jij dribbelen met de bal aan je voet? Slalommen met de bal? Bij 
beweegcoach Jordi leer je dit allemaal. 

 

Maandag 16 december 
 
Muzikale gezelschapsspellen – Gr 3 t/m 5  
16.00 uur – 17.00 uur | Bouwplaats 
We spelen allerlei leuke spellen die te maken hebben met muziek. 
 

Yoga –  Gr 6 t/m 8  
16.00 uur – 17.00 uur | Het Podium 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 
 

Dinsdag 17 december 
 

Muzikale gezelschapsspellen – Gr 6 t/m 8  
16.00 uur – 17.00 uur | Het Kookcafé 
We spelen allerlei leuke spellen, die te maken hebben met 
muziek. 

 

Woensdag 18 december 
 
Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
13.15 – 16.00 uur | Gymzaal Den Doelhof 
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 19 december 
 
Superheldenspel – Gr 3 t/m 5 
14.30 – 15.30 uur | Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes spelen jullie vandaag het 
superheldenspel. Verzamel zo veel mogelijk superkrachten 

 
Speksteen schuren – Gr 5 t/m 8 
16.00 – 17.00 uur | Handvaardigheidslokaal 
Schuur een mooi steentje voor aan een ketting. 
 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/
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Vrijdag 20 december 
 

Miniblok – kleien met natuurklei – Gr 3 t/m 5 
14.30 – 15.30 uur | Bouwplaats  
Voor de kinderen die zijn aangemeld. 

 

Maandag 23 december 
 
Winterspelles – Gr 1/2      
10:00 – 11:00 uur | Gymzaal of speelzaal 
Doe je gezellig mee met allerlei leuke spelletjes rondom het 
thema Winter? We spelen o.a. Zuidpooltikkertje, sneeuwbal 
doorgeven en sneeuwbaltikkertje. Brrrrr…. 
 

Maandag 23 december 
 
Winkel van Ben Bizzie Trefbal – Gr 3/4      
11.00 – 12.00 uur | Gymzaal of speelzaal 
Verdien Ben Bizzie money en koop hiermee attributen om in je 
trefbalveld te gebruiken! Welk team heeft de beste tactiek? Veel 
kopen of juist sparen?  
 

 
 

 

 
 

 

Maandag 23 december 
 
Aerial Yoga – Gr 5 t/m 8     
10:15 – 12:15 uur | Het Podium 
We gaan vandaag iets heel speciaals doen: Aerial yoga! Een doek, 
je lichaam en de zwaartekracht, meer heb je niet nodig voor 
Aerial Yoga! Je kunt door gebruik van de hangmat vele gekke 
bewegingen maken die normaal veel moeite kosten. Zoals de 
hoofdstand maken. Let op: Er mogen maximaal 8 kinderen aan 
meedoen en we gaan met een busje naar Helden. Zeer belangrijk 
dat je voor deze activiteit echt moet opgeven, ook al ben je deze 
dag aanwezig bij de BSO. Anders kun je niet meedoen. Je ontvangt 
nog een mail met meer informatie.  
 
Ben Bizzie sporttoernooi – Gr 3 t/m 8    
14:00 – 17:00 uur | Sporthal 
We spelen een sporttoernooi in de sporthal. WE spelen onder 
andere superbal, dodgebal, unihockey en voetbal. Doe je mee aan 
deze sportieve middag. De kosten zijn €3,-  

  

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.  
 

 
 
 
 

. 

 

Pak een bal en doe één hand achter 

je rug. Gebruik je andere hand om de 

bal tegen iemand anders voeten aan 

de slaan. Heeft de bal je voeten 

geraakt dan ben je af. Wie blijft als 

laatste over? 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/

