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Activiteiten kombo-Ben Bizzie november 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 4 november 
 
James Bond – Gr 6 t/m 8  
14.30-15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Jordi gaan we vandaag een spannend 
spel doen, namelijk het James Bond spel. Kun jij goed sluipen? 
Dan is dit spel vast iets voor jou.  
 
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. 
 
 
 
 

 
Dinsdag 5 november 
 

Kleien met natuurklei – Gr 1/2 
14.30-15.30 uur 
Locatie: rode treintjes 

 Maak een mooi werkje van bruine natuurklei. 
 

Blok: CD opnemen – Gr 4 t/m 8    
16.00 -17.00 uur 
Locatie: het Podium 
Een leuke activiteit! We gaan in een echte studio een CD 
opnemen. De eerste drie weken gaan we aan de slag met het 
schrijven van een eigen tekst op een bestaand nummer en  
oefenen we met zingen. Op 26 november gaan we dan de cd 
opnemen. Let op! Er kunnen maximaal 12 kinderen meedoen. Na 
aanmelding krijg je een apart mailtje met meer informatie.  

 

Woensdag 6 november  
 
Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
13.15 – 16.00 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
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. 
 
 
 
 

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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Woensdag 6 november  
 
Miniblok Judo – Gr 6 t/m 8 
16.15-17.15 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Wil jij de technieken van Judo onder de knie krijgen? Doe dan 
mee met de twee naschoolse lessen van judovereniging Meijel.  
 

donderdag 7 november  
 

Blok Multimedia: Foodvloggen – Gr 6 t/m 8 
15.30 – 17.00 uur  
Locatie: Het Kookcafé 
Voor de kinderen die zijn aangemeld 
 
Klimmen en klauteren – Gr 1/2  
14.30-15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes leer je klimmen en klauteren 
als een echt aapje! 

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

 
 
 
 
 

Vrijdag 8 november 
 
Miniblok Natuur kijkdozen knutselen – Gr 3 t/m 5 
14.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bouwplaats 
Maak een mooi herfstlandschap kijkdoos met spulletjes uit de 
natuur en knutselspullen. Dit zijn twee lessen. 
 
Fortnite quartet game – Gr 4 t/m 8 
16.00 – 17.00 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Een leuk renspel waarbij we allemaal Fortnite materialenkaarten 
verzamelen.  

 

Maandag 11 november 
 
Knotshockey – Gr 6 t/m 8  
14.30-15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Jordi spelen we knotshockey! Het lijkt 
op hockey, maar toch anders. Een leuk en intensief spel in de 
gymzaal.  
 
Dansschool Fresh – Gr 3 t/m 5  
14.30 uur – 15.30 uur 
Locatie: Het Podium 
Op school hebben jullie al kennis gemaakt met Dansschool Fresh, 
nu kun je na school nog een keer een gave streetdance leren.  
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Dinsdag 12 november 
 
Aquarellen – Gr 3 t/m 5 
14.30-15.30 uur 
Locatie: Bouwplaats 
Aquarellen is schilderen met verf en heel veel water. Je kunt hier 
mooie schilderijen van maken.  
 
Blok: CD opnemen – Gr 4 t/m 8    
16.00 -17.00 uur 
Locatie: het Podium 
Voor de kinderen die zijn aangemeld.  

 

Woensdag 13 november 
 
Miniblok Judo – Gr 6 t/m 8 
16.15-17.15 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Voor de kinderen die zijn aangemeld.  
 

Donderdag 14 november 
Mikken en gooien – Gr 1/2 
14.30-15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes leer je mikken en gooien. Hoe 
vaker je oefent, hoe beter het gaat. 
 
Yoga – Gr 6 t/m 8  
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Het Podium 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 
 

Vrijdag 15 november 
 
Miniblok Natuur kijkdozen knutselen – Gr 3 t/m 5 
14.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bouwplaats 
Voor de kinderen die zijn aangemeld.  
 
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. 
 

Maandag 18 november 
 
Minute to win it – Gr 6 t/m 8  
14.30-15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Allemaal spelletjes waarbij je één minuut de tijd krijgt om de 
opdracht uit te voeren en het spelletje te winnen. Zenuwslopend, 
maar super spannend! 
 
Yoga – Gr 1/2  
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Het Podium 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 
 
 
 
 
 
 

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


 

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

Dinsdag 19 november 
 
Speksteen schuren – Gr 5/8 
14.30-15.30 uur 
Locatie: kookcafé 
Schuur een mooi steentje voor aan een ketting. 
 
Blok: CD opnemen – Gr 4 t/m 8    
16.00 -17.00 uur 
Locatie: het Podium 
Voor de kinderen die zijn aangemeld.  
 

woensdag 20 november 
 
Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
13.15 – 17.00 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
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 november 
 
Bewegen op muziek – Gr 1/2 
14.30-15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes ga je lekker swingen!  
 
 
 
 
 

Donderdag 21 november 
 
Boomwhackers – Gr 3 t/m 5 
16.00 – 17.00 uur 
Locatie: Bouwplaats 
Boomwhackers zijn gekleurde holle buizen waarmee je muziek 
kunt maken. Doe jij mee?  

 

Vrijdag 22 november 
 
Sinterklaasdansjes – Gr 1/2 
16.00 – 17.00 uur 
Locatie: Het Podium 
We gaan vandaag lekker dansen op muziek van Sint en Piet.  

  
Dinsdag 26  november 

 
Blok: CD opnemen – Gr 4 t/m 8    
15.15 -17.45 uur 
Locatie: verzamelen bij Het Podium 
Voor de kinderen die zijn aangemeld. Let op: vandaag gaan we de 
CD opnemen. We vertrekken om 15.15 uur en zijn pas om 17.45 
uur weer terug! 
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Dinsdag 26  november 
 
Expeditie Bandietpiet – Gr 1-2 / Gr 3 t/m 5  
14.30 – 15.30 uur / 16.00 -17.00 uur  
Locatie: speelplaats groep 1/2 
Wat een deugniet die Bandietpiet! Je hoort hem wel, maar je ziet 
hem niet. Hij verstopte alle kruidnoten in een ijskoud gebied… Ga 
jij ook mee op Expeditie Bandietpiet? Doe je mantel om en zet je 
pietenmuts op, want we gaan naar buiten. Speel de vijf proeven, 
ontcijfer de geheimtaal & kraak de code of je kunt naar de buit 
fluiten… 

 

Woensdag 27 november 
 
Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
13.15 – 17.00 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
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 28 november 
 
Tikspelen en parachute – Gr 1/2 
14.30-15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes speel je heel veel tikspelletjes! 

 Durf jij daarna onder de parachute door te lopen?!  
 
 
 

Donderdag 28 november 
 

Sinterklaasdansjes – Gr 3 t/m 5 
16.00 – 17.00 uur 
Locatie: Bouwplaats 
We gaan vandaag lekker dansen op muziek van Sint en Piet.  

 
Boomwhackers – Gr 6 t/m 8 
16.00 – 17.00 uur 
Locatie: Het Podium 
Boomwhackers zijn gekleurde holle buizen waarmee je muziek 
kunt maken. Doe jij 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.  
 

 

 
 

. 
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