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Activiteiten kombo-Ben Bizzie oktober 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maandag 1 oktober 

 
Miniblok voetbal – Gr 1/2 
14.30-15.30 uur 
We spelen allerlei leuke spellen die met voetbal te maken 
hebben. Dit doen we in een miniblok van 2 weken, samen met 
Beweegcoach Rikus.  
 
Yoga – Gr 3 t/m 5 
16.00 – 17.00 uur  
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga.  

 

 

 
Dinsdag 2 oktober 

 
Maak je eigen klei – gr 3/4 
16.00 -17.00 uur 
Maak je eigen gekleurde klei van bloem en verf! 

 

Woensdag 3 oktober  
  

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 4 oktober  
  

Sportcarrousel DéDé Danceballet – Gr 3 t/m 5  
 16.00-17.00 uur 

Op school hebben de kinderen van groep 3 t/m 5 al kennis 
gemaakt met DéDé Danceballet. Nu kunnen ze ook nog na school 
aan 2 kennismakinglessen deelnemen. Dus, vond je het leuk om te 
dansen? Geef je dan op voor de naschoolse activiteiten van DéDé 
Danceballet. 

 
 
 
 
 
 

Doe jij Weer  
met me mee? 

https://negen.typeform.com/to/ugOTpx
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/
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Donderdag 4 oktober  
 
Blok Expeditie Robinson – Gr 4 t/m 8 

 15.00 – 17.00 uur  
Het is weer zover, een nieuw blok van Expeditie Robinson. Hou je 
van een uitdaging? Vind je vies worden niet erg? Ga je mee het 
avontuur aan? Geef je dan snel op! Ben je op deze middagen niet 
bij Samsam, dan betaal je 10,- voor dit blok van 4 weken.  

 

Vrijdag 5 oktober 
  

Peuter-kleutergym – 3 jr t/m gr 2 
 14.30-15.30 uur 

Deze maand gaan we lekker bewegen. Kinderen vanaf 3 jaar t/m 
groep 2 kunnen deze maand elke vrijdag (m.u.v. de 
herfstvakantie) meedoen aan een uurtje peuter-kleutergym, 
samen met beweegcoach Inge.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 8 oktober  
 
Miniblok voetbal – Gr 1/2 
14.30-15.30 uur 

 Voor de kinderen die zijn aangemeld. 
 
Tekenen met inkt – gr 5 t/m 8 
16.00 – 17.00 uur  
Japan staat bekend om zijn indrukwekkende kunst van inkt. 
Wij gaan in deze stijl ons eigen kunstwerk maken met inkt. 

 

Dinsdag 9 oktober 
 
Yoga – Gr 6 t/m 8 
16.00 – 17.00 uur  
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga.  

 

Woensdag 10 oktober  
  

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 11 oktober  
 
Sportcarrousel DéDé Danceballet 
Gr 3 t/m 5  

 16.00-17.00 uur 
 Voor de kinderen die zijn aangemeld.  

 

In de maand november  
zijn de kinderen van groep 3 t/m 5 aan  

de beurt voor een super leuk  
Ben Bizzie Beweeguurtje op vrijdag 

 

 

https://negen.typeform.com/to/ugOTpx
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/
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Donderdag 11 oktober  
 
Blok Expeditie Robinson – Gr 4 t/m 8 

 15.00 – 17.00 uur  
 Voor de kinderen die zijn aangemeld.  
 

Vrijdag 12 oktober  
  

Peuter-kleutergym – 3 jr t/m gr 2 
 14.30-15.30 uur 
 Voor de kinderen die zijn aangemeld. 
 

Woensdag 17 oktober 
  

Uitstapje Eijnderhoof – Gr 3 t/m 8 
 14.00-17.00 uur 

Vandaag gaan we naar Eijnderhoof. Daar kun je een pompoen 
versieren, een nestkastje timmeren, manden vlechten of een 
heksenbezempje maken. Allemaal super leuke dingen dus. Let op, 
er zit een max aan deze activiteit. Je krijgt een mailtje als je NIET 
mee kunt. Ben je op deze middag niet bij Samsam dan betaal je 
€5,- voor deze activiteit.  

 

Donderdag 18 oktober 
 
Blok Expeditie Robinson – Gr 4 t/m 8 

 10.00-12.00 uur  
I.v.m. vakantie is het vandaag in de ochtend, voor de kinderen die 
zijn aangemeld.  

 

 

Maandag 22 oktober  
  

Miniblok Hockey – Gr 3 t/m 5 
14.30-15.30 uur 
We spelen allerlei leuke spellen die met hockey te maken hebben. 
Dit doen we in een miniblok van 2 weken, samen met 
Beweegcoach Rikus.  
 

Dinsdag 23 oktober 
 
Bolletjes wolvilten – Gr 1/2 
16.00 -17.00 uur 
We gaan vandaag wolvilten. Doe je mee? 

 

Woensdag 24 oktober  
  

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 25 oktober 
 
Yoga – Gr 1/2 
16.00 – 17.00 uur  
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga.  
 
Blok Expeditie Robinson – Gr 4 t/m 8 

 15.00 – 17.00 uur  
 Voor de kinderen die zijn aangemeld.  
  

https://negen.typeform.com/to/ugOTpx
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Vrijdag 26 oktober 
  

Peuter-kleutergym – 3 jr t/m gr 2 
 14.30-15.30 uur 
 Voor de kinderen die zijn aangemeld. 
 

Maandag 29 oktober  
  

Miniblok Hockey – Gr 3 t/m 5 
14.30-15.30 uur 

 Voor de kinderen die zijn aangemeld.  

 

Dinsdag 30 oktober 
 
 Miniblok knuffels maken – Gr 5 t/m 8 

 16.00 -17.00 uur 
Bedenk zelf een knuffel en ga hem vervolgens zelf maken. 
Volgende week kun je hem afmaken.  

 

Woensdag 31 oktober  
  

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 

 
 
 
 

 

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. 
 

 
 

 

Ooit gehoord van tafel bootcamp?  
Druk je op tegen de tafel, ren 3 rondjes om  
de tafel heen en kruip onder de tafel door.  

Hoe vaak hou jij dit vol? 
 

https://negen.typeform.com/to/ugOTpx
http://www.benbizziemeijel.nl/
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