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Activiteiten kombo-Ben Bizzie februari 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 3 februari 
  

Dodgeball – Gr 6 t/m 8 
14.30 – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Jordi spelen we vandaag Dodgeball. Een 
soort trefbal, maar dan cooler! 

 
Speel ze fit op muziek – Gr 1/2 
16.00 – 17.00 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
We spelen allerlei spellen in de gymzaal, op muziek. Super leuk! 
 
 
 
 
 

 
Dinsdag 4 februari 
  

Blok dansen – Gr 3 t/m 5 
16.00 – 17.00  uur 
Locatie: Het Podium 
Samen met beweegcoach Joyce gaan we in 3 weken 
tijd de Ben Bizzie dans leren. Wie het leuk vind mag 
tijdens de carnavalsmiddag van de BSO op 20 februari 
optreden met deze dans. Drie keer raden wie er ook 
mee doet … Ben Bizzie! 
 

Woensdag 5 februari 
 
Muzikale gezelschapsspellen – Gr 3 t/m 5 
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Bouwplaats  
We spelen allerlei leuke spellen, die te maken hebben met 
muziek.  
 

Donderdag 6 februari 
 
Dierenbos – Gr 1/2 
14.30 – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes toveren we vandaag de 
gymzaal om tot een dierenbos. We krijgen allemaal opdrachten 
die te maken hebben met dieren. Hoe goed kun jij een aap 
nadoen?  
 

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 6 februari 
 
Boomwhackers – Gr 3 t/m 5 
16.00 – 17.00 uur  
Locatie: Bouwplaats  
We maken muziek met holle gekleurde buizen, super gaaf!  
 

Maandag 10 februari 
  

BigFatMat games – Gr 6 t/m 8 
14.30 – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Jordi spelen we vandaag BigFatMat 
games. Allerlei stoere spellen met de dikke mat.  
 
Yoga – Gr 3 t/m 5  
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Het Podium 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 
 

Dinsdag 11 februari 
  

Blok dansen – Gr 3 t/m 5 
16.00 – 17.00  uur 
Locatie: Het Podium 
Voor degene die zijn aangemeld. 
 
 
 
 

 

Donderdag 13 februari 
 
Tikspelen – Gr 1/2 
14.30 – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes spelen we allerlei verschillende 
soorten van tikkertje.  
 
Muzikale gezelschapsspellen – Gr 3 t/m 5 
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Bouwplaats  
We spelen allerlei leuke spellen, die te maken hebben met 
muziek. 
 

Donderdag 13 februari 
 
Levend Ganzenbord samen met opa en oma – Gr 3 t/m 5 
We gaan tijdens de gymles levend ganzenborden samen met opa 
en oma! Nodig opa of oma zelf uit. Samen komen we lekker in 
beweging. Let op! Jijzelf doet automatisch mee, alleen opa of oma 
moet nog even aangemeld worden.  
 

Vrijdag 14 februari 
 
Speel ze fit op muziek – Gr 3 t/m 5 
14.30 – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
We spelen allerlei spellen in de gymzaal, op muziek. Super leuk! 
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Vrijdag 14 februari 
 

Levend Ganzenbord samen met opa en oma – Gr 6 t/m 8 
We gaan tijdens de gymles levend ganzenborden samen met opa 
en oma! Nodig opa of oma zelf uit. Samen komen we lekker in 
beweging. Let op! Jijzelf doet automatisch mee, alleen opa of oma 
moet nog even aangemeld worden.  

 
Maandag 17 februari 
  

Allesbal – Gr 6 t/m 8 
14.30 – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Jordi spelen we 
vandaag allesbal. Dat is een mix van trefbal, 
voetbal, handbal, basketbal en hockey. 
 
Muzikale gezelschapsspellen – Gr 3 t/m 5 
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Bouwplaats  
We spelen allerlei leuke spellen die te maken hebben met muziek. 
 
Yoga – Gr 1/2  
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Het Podium 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 
 
 
 
 
 

Dinsdag 18 februari 
  

Blok dansen – Gr 3 t/m 5 
16.00 – 17.00 uur 
Locatie: Het Podium 
Voor degene die zijn aangemeld. 
 

Woensdag 19 februari 
  

Sportcarrousel MD Meijel – Gr 1 t/m 4 
14.30 – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Op school hebben jullie misschien al kennis gemaakt met MD 
Meijel. Vond je het leuk om te leren dansen en majorette? Meld 
je dan aan voor de sportcarrousel van MD meijel. Deze is op 
woensdag 19 februari en 4 maart.  
 

Donderdag 20 februari 
 
Cultuurcarrousel Kieveloeët – Gr 1 t/m 8  
15.30 – 17.00 uur   
Locatie: Het Podium 
Prins Pascal komt een bezoek brengen aan de BSO. Samen met de 
Kieveloeët gaan we een mooi feestje bouwen!  
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Donderdag 27 februari 
 
Beat the Best – Gr 5 t/m 8 
10.00 – 12.00 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Tijdens dit spannende spel gaat het om meer dan snelheid: 
behendigheid en een beetje geluk zijn ook erg belangrijk. Speel jij 
mee? Wie weet 'beat' jij iedereen wel! 
 

Donderdag 27 februari 
 
Beat the Best  – Gr 3/4 
13.00 – 14.00 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Tijdens dit spannende spel gaat het om meer dan snelheid: 
behendigheid en een beetje geluk zijn ook erg belangrijk. Speel jij 
mee? Wie weet 'beat' jij iedereen wel! 
 
Bewegen op muziek – Gr 1/2 
14.00 – 15.00 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes gaan we vandaag lekker 
swingen op muziek.  

 
Darttoernooi – Gr 6 t/m 8 
15.30 – 17.00 uur 
Locatie: Het Podium 
180! Vandaag organiseren we een darttoernooi.  
Lukt het jou om de bulls eye te raken? 
 
 

Vrijdag 28 februari 
 
Jungle Expeditie – Gr 1/2 
10.00 – 11.00 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Op deze jungle expeditie zijn allerlei dieren te vinden en vele 
avonturen te beleven. Ga je mee? 
 

Vrijdag 28 februari 
 
Jungle Expeditie – Gr 3 t/m 8 
11.00 – 12.00 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Op deze jungle expeditie zijn allerlei dieren te vinden en vele 
avonturen te beleven. Ga je mee? 

 

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.  
 
 
 

 
  
 . 

 

Wist je dat je op het schoolplein ook een hele 
hoop spellen kunt spelen? Trek met stoepkrijt een 

hinkelpad en spring van 1 naar 2 … maak het 
moeilijker door elke ronde een ander vakje over 

te slaan. Wie springt er het eerst naast? 
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