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Activiteiten kombo-Ben Bizzie juni 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maandag 3 juni 

 
Blok Frisbee – gr 3 t/m 5  
14.30 uur – 15.30 uur 
In de komende weken ga je samen met beweegcoach Rikus aan 
de slag met het blok Frisbee! Hier komen verschillende soorten in 
voor, zoals Ultimate Frisbee, Frisbeegolf en meer! Wil jij deze gave 
sport leren? Geef je dan nu snel op! 

 
Beeldje maken – gr 5 t/m 8 
16.00 uur – 17.00 uur 
Mergelsteen beeldhouwen. Van een stukje mergelsteen dat is een 
hele zachte steen gaan we een mooi beeldje maken. 

 
 
 

 
Dinsdag 4 juni  
 

Yoga – gr 3 t/m 5  
16.00 uur – 17.00 uur 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 

 

Woensdag 5 juni 
 

Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
13.15 – 16.00 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 6 juni 
 

Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
14.30 – 16.45 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. 

 
Levend tafeltennis  – gr 6 t/m 8 
16.00 uur – 17.00 uur 
Je lichaam is het tafeltennisbadje en je speelt 
met een bal 1.000 keer groter dan een pingpongbal. 
Doe jij mee aan dit gave stoere spel? 

 
 

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 juni 
 

Klim & klauter les – vanaf 3 jaar t/m gr 2  

14.30 uur – 15.30 uur 

Klimmen en klauteren als een echt aapje!  

Dinsdag 11 juni 
 

Potten kleien – gr 5 t/m 8 
16.00 uur – 17.00 uur 
Potten kleien op een draaitafel. Maak je eigen potje van klei op 
een echte draaitafel. 
 

Woensdag 12 juni 
 

Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
13.15 – 16.00 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. 

 
Blok Cultuurcarrousel Magie met Muziek – gr 3 t/m 8 
16.00 uur – 17.00 uur 
Muziek heeft iets magisch en kan betoverend 
werken. Ontdek dat muziek er is in ontzettend 
veel soorten, maten en plekken. Luisteren 
naar muziek en muziek maken kan overal. Maak 
kennis met instrumenten en verzin zelf nieuwe 
instrumenten! Magie met Muziek is een blok 
van 3 lessen.  

 

 

Donderdag 13 juni 
 

Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
14.30 – 16.45 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 – Gaat plaatsvinden in het nieuwe 
schooljaar 
Blok: 3 zanglessen – Gr 3 t/m 8 
16.00 – 17.00 uur 
Wil jij ook goed leren zingen, net als de deelnemers van the Voice 
kids? Doe dan mee met drie kennismakingslessen van Mekiko.  

 

Vrijdag 14 juni  
 

Verven – gr 1/ 2  
14.30 uur – 15.30 uur 
Houten vogeltjes verven. Om je eigen tuin mee te versieren. 

 

Maandag 17 juni  
 

Blok Frisbee – gr 3 t/m 5  
14.30 uur – 15.30 uur 
Voor de kinderen die zijn aangemeld. 

 
Yoga – gr 6 t/m 8  
16.00 uur – 17.00 uur 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 

 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/
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Dinsdag 18 juni 
 

Miniblok Speksteen – gr 3 t/m 5  
14.30 uur – 15.30 uur 
Speksteen schuren. Maak je eigen mooie kleine werkje van 
speksteen door het steentje te schuren, dit doe je in twee lessen. 
 
Yoga – gr 1/2 
16.00 uur – 17.00 uur 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 

 

Woensdag 19 juni 
 

Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
13.15 – 16.00 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. 

 
Blok Cultuurcarrousel Magie met Muziek – gr 3 t/m 8 
16.00 uur – 17.00 uur 
Voor de kinderen zijn aangemeld. 

 

Donderdag 20 juni 
 

Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
14.30 – 16.45 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. 

 

 

Vrijdag 21 juni  
 

Parachute – vanaf 3 jaar t/m gr 2  

14.30 uur – 15.30 uur 

Met een echte parachute gaan we aan de slag. We gaan woeste 

golven van de zee maken en eronder doorkruipen. Wie durft er 

mee te doen? 

Maandag 24 juni  
 

Blok Frisbee – gr 3 t/m 5  
14.30 uur – 15.30 uur 
Voor de kinderen die zijn aangemeld. 

 

Dinsdag 25 juni 
 

Miniblok Speksteen – gr 3 t/m 5  
14.30 uur – 15.30 uur 
Voor de kinderen die zijn aangemeld.  

 
Wolvilten – gr 1/2 
16.00 uur – 17.00 uur 
Wolvilten niet om iets te maken. Maar om het materiaal te 
ontdekken. 

 

Woensdag 26 juni 
 

Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
13.15 – 16.00 uur 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
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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. 

 
Blok Cultuurcarrousel Magie met Muziek – gr 3 t/m 8 
16.00 uur – 17.00 uur 
Voor de kinderen zijn aangemeld. 

 

Donderdag 27 juni 
 

Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
14.30 – 16.45 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. 

 

Vrijdag 28 juni  
 

Bewegen op muziek – vanaf 3 jaar t/m gr 2  
14.30 uur – 15.30 uur 
Lekker swingen met beweegcoach Marloes. 

 
 

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. 
 
 

 

 

Doe jij dit jaar ook weer mee met de 
Wandel3daagse? Een supertof en gezellig 

evenement in Meijel voor jong en oud. Je kunt 
5 of 10km meewandelen. De start is vanaf het 
Oranje hotel aan het Raadhuisplein in Meijel. 
Haal hier je stempelkaart af! Schrijf je in en 
wandel mee elke avond van 18.30 tot 20.00u 

Kijk voor alle info 
op: www.wandel3daagsemeijel.nl 

 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
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