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Activiteiten kombo-Ben Bizzie maart 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Woensdag 6 maart  
 

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. 

 

Donderdag 7 maart  
 

Miniblok Mozaïeken – gr 3 t/m 8 
10.00 uur – 11.00 uur  
In twee lessen ben jij een echte mozaïek kunstenaar! 

 
 

 

Donderdag 7 maart  
 

Ben Bizzie Bootcamp – gr 6 t/m 8 
15.30 uur – 16.30 uur  
Lekker springen, opdrukken en je energie kwijt in de natuur! Doe 
mee met de Ben Bizzie Bootcamp. 

 

Maandag 11 maart 
 
Blok BAM! Ben Bizzie ertegenaan!   – Gr 6 t/m 8 
14:30 - 15.30 uur 
In een blok van 4 maandagen kun je samen met 
Beweegcoach Rikus meedoen aan super gave 
beweegactiviteiten. De hele gymzaal staat 
boordevol leuke en uitdagende beweegsituaties. 
Kom jij lekker mee bewegen?  

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

 

Dinsdag 12 maart 
 
Kleien – Gr 1/2 
14:30 - 15.30 uur 
We gaan kleien met natuurklei en spulletjes uit de natuur.  

 
 
 

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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Dinsdag 12 maart 
 
Just dance  – gr 3 t/m 5 
16.00 – 17.00 uur 
Lekker swingen op de beat! 
 

Donderdag 14 maart  
 
Miniblok Mozaïeken – gr 3 t/m 8 
14:30 - 15.30 uur 
Voor de kinderen die zich hebben aangemeld. 

 
James bond spel – gr 3 t/m 5  
16.00 uur – 17.00 uur  
Een super spannend spel! Wie lukt het om de meeste diamanten 
te stelen? 

 

Vrijdag 15 maart 
 
Miniblok: Hockey – gr 3 t/m 5 
14.30 – 15.30 uur  
In een blok van 2 lessen gaan we hockeyen! 
Doe mee en leer hoe je met een stick en een 
bal kunt scoren! 

 

Maandag 18 maart 
 
Blok BAM! Ben Bizzie ertegenaan! – Gr 6 t/m 8 
14:30 - 15.30 uur 
Voor de kinderen die zich hebben aangemeld.  

 
 

Maandag 18 maart 
 

Overrenspelletjes – gr 1/2 
16.00 uur – 17.00 uur  
Anne M aria koekoek! Ratten & Raven! En nog veel meer spelletjes 
wie doet er gezellig mee? 

 

Dinsdag 19 maart 
 

Cultuurcarrousel Beatz academy – Gr 3 t/m 6 
16:00 uur -17:00 uur 
Durf jij een uitdaging aan te gaan? Heb je zin in super gave ritme-
sessies? Doe dan mee aan Beatz Academy! Dé slagwerkgroep van 
Meijel.  

 

Woensdag 20 maart  
 
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. 

 

Donderdag 21 maart  
 
Miniblok Moodboard maken – gr 6 t/m 8 
14:30 - 15.30 uur 
Wat is een moodboard? Een moodboard is te vergelijken met een 
collage op posterformaat. Een moodboard is een bord die sfeer 
uitstraalt. Hoe voel jij je? 

 
 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/
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Donderdag 21 maart  
 
Yoga – Gr 1/2 
16.00 - 17.00 uur 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 

 

Vrijdag 22 maart 
 

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

 

Maandag 25 maart 
 

Blok BAM! Ben Bizzie ertegenaan!   – Gr 6 t/m 8 
14:30 - 15.30 uur 
Voor de kinderen die zich hebben aangemeld.  

 
Expressief schilderen – gr 3 t/m 8 
14.30 – 15.30 uur 
Je gaat bij deze activiteit niet schilderen wat je ziet, maar wat je 
voelt.  

 

Dinsdag 26 maart 
 

Op ontdekkingstocht bij St. Jozef – Gr 4 t/m 6 
15:00 uur -16:00 uur 
Wil jij samen met een oudere op ontdekkingstocht in het St. 
Jozef? Meld je dan aan! We gaan allemaal verschillende 
bewegingspelletjes doen. Er is zelfs een TOVERTAFEL….  
Er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen.  

 

Dinsdag 26 maart 
 
Cultuurcarrousel Beatz academy – Gr 3 t/m 6 
16:00 uur -17:00 uur 
Voor de kinderen die zijn aangemeld.  

 

Woensdag 27 maart  
 

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. 

 
Sportcarrousel Taekwondo – Gr 3 t/m 8  
16:00 uur -17:00 uur 
Leer op Koreaanse wijze jezelf verdedigen met je voeten 
en je vuisten. Je wordt er niet alleen super sterk van. Het 
is ook nog eens goed voor je zelfvertrouwen. Op school 
heb je al een kennismaking les gehad, nu mag je na school ook 
nog twee lessen de techniek verder onder de knie krijgen.  

 

Donderdag 28 maart  
 
Miniblok Moodboard maken – gr 6 t/m 8 
Voor de kinderen die zich hebben aangemeld. 

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

 

Hou jij ook zo 
van voetbal? 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/
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Vrijdag 29 maart 
 
Real life FORTNITE – gr 6 t/m 8 
14.30 – 15.30 uur  
Wil jij een keer in het in het echt het spel Fortnite spelen? Doe 
mee en kom in actie! Super gaaf en spannend! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 een appeltje de dokter op afstand 
houd! Appels zijn namelijk niet alleen goed tegen 
beroertes, hart- en vaatziekten. Ook zijn ze goed 
voor de weerstand, Ze Doden 80% van de bacterien  

in je mond En zijn goed voor je hersens! 

 

 

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