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Activiteiten kombo-Ben Bizzie januari 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 2 januari 
  
Expeditie Robinson – Gr 1 t/m 4 | 10.00 – 12.00 uur  
en Gr 5 t/m 8 | 13.00 – 15.00 uur  

Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Vandaag spelen we allerlei spellen gebaseerd op het TV 
programma Expeditie Robinson. Het is in de gymzaal, dus je hoeft 
deze keer niet bang te zijn dat je vies wordt. ’s Morgens is dit voor 
de kinderen van groep 1 t/m 4 en ’s middags voor de kinderen van 
groep 5 t/m 8. Zorg wel voor sportieve kleding en gymschoenen! 
Deelname bedraagt €2. 
 
 
 
  

 
Maandag 6 januari 

 
Dodgeball – Gr 3 t/m 5 
14.30 – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Jordi spelen we vandaag Dodgeball. Een 
soort trefbal, maar dan cooler! 

 

Dinsdag 7 januari 
 
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 9 januari 
 
Yoshi spel – Gr 5 t/m  8 
14.30 – 15.30uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes spelen we vandaag het Yoshi 
spel. Hierbij probeer je met het hele team op de dikke mat op de 
andere speelhelft te komen. Maar je tegenstander wilt dat ook. 
Tik of gooi ze af met de bal om dat te voorkomen. 

 
 
 

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 9 januari 
 
Yoga – Gr 3 t/m 5  
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Het Podium 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 

 

Maandag 13 januari 
 

Allesbal – Gr 3 t/m  5 
14.30 – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Jordi spelen we vandaag Allesbal. Een 
mix van trefbal, voetbal, handbal, basketbal en hockey. 

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

 

Dinsdag 14 januari 
 
Slagwerkworkshop Harmonie Eendracht – Gr 4 t/m 8 
16.00 – 17.00 uur 
Locatie: Het Podium  
Harmonie Eendracht en schutterij St. Nicolaas verzorgen ieder een 
slagwerkworkshop. Wil je ontdekken wat je als slagwerker 
allemaal kunt doen? Heb je zin in super gave ritme-sessies? Ritme 
is de drijfveer om percussie instrumenten samen te laten klinken. 
Wist je dat je ook je lichaam kunt gebruiken om muziek te maken? 
Samen plezier maken staat natuurlijk voorop! 

 

Donderdag 16 januari 
 
King of the mountain – Gr 5 t/m  8 
14.30 – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes spelen we vandaag King of the 
Mountain. Lukt het jou om op de berg te komen? 

 
Slagwerkworkshop Schutterij St. Nicolaas – Gr 4 t/m 8 
16.00 – 17.00 uur 
Locatie: Podium 
Harmonie Eendracht en schutterij St. Nicolaas verzorgen ieder een 
slagwerkworkshop. Wil je ontdekken wat je als slagwerker 
allemaal kunt doen? Heb je zin in super gave ritme-sessies? Ritme 
is de drijfveer om percussie instrumenten samen te laten klinken. 
Wist je dat je ook je lichaam kunt gebruiken om muziek te maken? 
Samen plezier maken staat natuurlijk voorop! 
 

Maandag 20 januari 
 

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

Dinsdag 21 januari 
 
Soundsteps – Gr 1/2 
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Paarse auto’s  
Doe mee met deze interactieve, leuke, leerzame en bewegende 
muziekspelletjes! 

 Rek en strek! 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/
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Donderdag 23 januari 
 
Korfvolley – Gr 5 t/m  8 
14.30 - 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes gaan we vandaag korfvolley 
spelen. Al volleyballend probeer je hierbij te scoren in de korf.  

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

 

Maandag 27 januari 
 
BigFatMat games – Gr 3 t/m  5 
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.  

 

Donderdag 30 januari 
 
Ren je rondje – Gr 5 t/m  8 
14.30 – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes spelen we vandaag een leuk 
spel waarbij je moet rennen terwijl de tegenpartij probeert te 
scoren met de rugbybal. 

 

Vrijdag 31 januari 
 
Soundsteps – Gr 1/2 
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Paarse Auto’s 
Doe mee met deze interactieve, leuke, leerzame en bewegende 
muziekspelletjes! 

 

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 als je elke dag met de 
fiets naar school gaat, je eigenlijk 

ook al aan het sporten bent! Je 
word er lekker wakker van en je 

kunt je goed concentreren  
tijdens de les 

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

