Activiteiten kombo-Ben Bizzie januari 2019
Doe jij Weer
met me mee?

Vrijdag 4 januari
Maak het schilderij af – Gr 3 t/m 5
10.00-11.00 uur
Maak van een bestaand schilderij, je eigen kunstwerk.

Zondag 6 januari
Bekerwedstrijd Peelpush D1 – Gr 1 t/m 4
Vanaf 15:30 uur
Wil jij gratis een bekerwedstrijd zien van Peelpush dames 1
tegen Springendal-Set-up’65?

Donderdag 3 januari
Kaarsen maken – Gr 5 t/m 8
10.00-11.00 uur
Maak zelf een mooie kaars.
Foodcamp – 6 t/m 12 jaar
15.30-16.30 uur
Bewegen en gezond eten is HOT. We gaan naar buiten, spelen de
spellen en smullen van de gezonde snacks!

Gratis entree als je in je Ben Bizzie shirt komt. Ouder(s) en
Verzorger(s) mogen ook gratis binnen. Na de wedstrijd mogen de
kinderen samen op de foto met Peelpush Dames 1. Om de dorst te lessen
en af te sluiten krijg je in het Rabo Sportcafé een bekertje ranja.
Let op! Aanmelden via dit aanmeldformulier

Maandag 7 januari
Blok: Kleuter/peuter les – vanaf 3 jaar t/m gr 1/2
14.30 – 15.30 uur
In een blok van vier lessen ga je samen met Ben Bizzie beweegcoach Rikus
aan de slag met alle grondvormen van bewegen op een speelse manier.
Musical – Gr 5 t/m 8
15:00 – 17:00 uur
voor de kinderen die zijn aangemeld.

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

Dinsdag 8 januari

Maandag 14 januari

Just Dance – Gr 3 t/m 5
14.30-15.30 uur
Dansen op populaire muziek, vanaf het grote scherm.

Blok: Kleuter/peuter les – vanaf 3 jaar t/m gr 1/2
14.30 – 15.30 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld.

Miniblok tekenen met inkt – Gr 5 t/m 8
15.45-16.45 uur
In dit blok van twee weken ga je leren tekenen met inkt.

Musical – Gr 5 t/m 8
15:00 – 17:00 uur
voor de kinderen die zijn aangemeld.

Woensdag 9 januari

Dinsdag 15 januari

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.

Yoga – Gr 1/2
15.45-16.45 uur
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga.

Donderdag 10 januari
Yoga – Gr 6 t/m 8
15.45-16.45 uur
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga.

Vrijdag 11 januari
Miniblok: mik en tikspelen – Gr 1/2
14.30-15.30 uur
In een blok van twee lessen ga je samen met Ben Bizzie beweegcoach Inge
leren mikken! Verder komen er allerlei tikspelletjes aan bod.
TIKKIE, jij BENT ‘M!

Sporten is lekker, maar
voldoende ontspanning
ook. Daarom hou ik zo
van yoga!

Miniblok tekenen met inkt – Gr 5 t/m 8
15.45-16.45 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld.

Woensdag 16 januari
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.

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

Donderdag 17 januari

Maandag 21 januari

Maak het schilderij af – Gr 1/2
15.45-16.45 uur
Maak van een bestaand schilderij, je eigen kunstwerk.

Yoga – Gr 3 t/m 5
15.45-16.45 uur
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga.

Vrijdag 18 januari

Dinsdag 22 januari

Miniblok: mik en tikspelen – Gr 1/2
14.30-15.30 uur
Voor de kinderen zijn aangemeld.

Miniblok 3D kunstwerk – Gr 3 t/m 5
15.45-16.45 uur
Maak een mooi beeldje van ijzerdraad en gipsverband.

Zondag 20 januari

Woensdag 23 januari

Competitiewedstrijd Peelpush D1 – Gr 5 t/m 8
Vanaf 15:30 uur
Tijdens de gymlessen heeft Peelpush jullie al de technieken van het
volleyen geleerd en zelfs een toernooi gespeeld. Nu kun je gratis naar een
echte wedstrijd gaan kijken van Peelpush dames 1 tegen Dros-Alterno

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.

Gratis entree als je in je Ben Bizzie shirt komt. Ouder(s) en Verzorger(s)
mogen ook gratis binnen. Na de wedstrijd mogen de kinderen samen op
de foto met Peelpush Dames 1. Om de dorst te lessen en af te sluiten krijg
je in het Rabo Sportcafé een bekertje ranja.
Let op! Aanmelden via dit aanmeldformulier

Donderdag 24 januari

Maandag 21 januari

Just Dance – Gr 6t/m8
14.30-15.30 uur
Dansen op populaire muziek, vanaf het grote
scherm.

Blok: Kleuter/peuter les – vanaf 3 jaar t/m gr 1/2
14.30 – 15.30 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld.

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

Vrijdag 25 januari

Woensdag 30 januari

Miniblok: Freerunning – gr 3 t/m 5
14.30 – 15.30 uur
Springen, koprollen, klimmen, rennen, stunts uithalen, het hoort allemaal
bij freerunning. In een blok van twee lessen ga je samen met
beweegcoach Inge freerunnen.

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.

Cultuurcarrousel Mekiko Blok: 3 zanglessen – Gr 3 t/m 8
14.30 – 15.30 uur
Wil jij ook goed leren zingen, net als de deelnemers van the Voice kids.
Doe dan mee met deze drie kennismakingslessen van Mekiko.

Donderdag 31 januari

Maandag 28 januari
Blok: Kleuter/peuter les – vanaf 3 jaar t/m gr 1/2
14.30 – 15.30 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld.
Speel ze fit – Gr 3 t/m 5
15.45-16.45 uur
Spelletjes op muziek, in de grote gymzaal.

Dinsdag 29 januari
Yoga – Gr 6 t/m 8
15.45-16.45 uur
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga.
Miniblok 3D kunstwerk – Gr 3 t/m 5
15.45-16.45 uur
Voor de kinderen die zijn aangemeld.

Cultuurcarrousel MD Meijel – gr 3 t/m 5
14.30 – 15.30 uur
Lekker bewegen op muziek! Kun jij ook nooit stilstaan als je muziek hoort?
Op school heb je al mogen kennismaken met MD Meijel. Nu heb jij ook
nog de kans om twee kennismakingslessen dansen te volgen na school.

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.

Goede voornemens? Ben bizzie weet er nog wel eentje:
nog meer kinderen meedoen met pauzesport
en de ben bizzie activiteiten na schooltijd.

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

