
 

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

Activiteiten kombo-Ben Bizzie oktober 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 1 oktober 
 
Blok Expeditie Robinson – Gr 4 t/m 8  
15.00 – 17.00 uur  
Locatie: Speelplaats groep 1/2 
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. Let op! 
In de herfstvakantie is er geen expeditie Robinson. 
 
Speel ze fit op muziek – Gr 1/2 
16.00 – 17.00 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 

 We spelen allerlei leuke spelletjes op muziek.  

  
 
Woensdag 2 oktober  

 
Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
13.15 – 17.00 uur 
Locatie: Sportveld 
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 3 oktober 

 
Chaosbal - Gr 6 t/m 8 
14.30-15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes gaan we vandaag Chaosbal 
doen, dit is een mix van  Hockey, handbal, basketbal en voetbal 
 
Je eigen hand in gips gieten – Gr 3 t/m 5 
16.00 – 17.00 uur  
Locatie: Handvaardigheidslokaal 

 Met zand een afdruk van je hand maken, en hier gips in gieten.  
 

 

 
  

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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Maandag 7 oktober 
 
James Bond - Gr 3 t/m 5 
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.  
 
Je eigen hand in gips gieten – Gr 5 t/m 8 
16.00 – 17.00 uur  
Locatie: Handvaardigheidslokaal 
Met zand een afdruk van je hand maken, en hier gips in gieten. 

  
De vloer is lava – Gr 3 t/m 5 
16.00 – 17.00 uur  
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Een super leuk en spannend dansspel. 

 

Dinsdag 8 oktober 
 
Blok Expeditie Robinson – Gr 4 t/m 8  
15.00 – 17.00 uur  
Locatie: Speelplaats groep 1/2 
Voor de kinderen die zijn aangemeld. 

 
 
 
 
 
 

Woensdag 9 oktober  
Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
13.15 – 17.00 uur 
Locatie: Sportveld 
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 10 oktober 
 
Levend Air Hockey - Gr 6 t/m 8 
14.30-15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes gaan we vandaag Levend Air 
Hockey doen. Super leuk! 
 
Yoga – gr 1/2  
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Het Podium 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 
 

Vrijdag 11 oktober 
 
Egeltjes verven – Gr 1/2  
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Paarse Auto’s 
Je eigen egeltje verven voor in de tuin.  

 
  

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/
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Maandag 14 oktober 
  

Levend Stratego – Gr 5 t/m 8 
10.00 – 12.00 uur 
Locatie: verzamelen op speelplaats gr 3 t/m 5 
We gaan in het bos een super spannend spel spelen, afgeleid  
van het bordspel Stratego. Lukt het om de vlag van de 
tegenstander te veroveren?  

 
Treffende trefbalspelen – Gr 3 t/m 8 
13.00-15.00 uur 
Locatie: Gymzaal den Doelhof 
Vind jij trefbal ook zo'n leuk spel? Wij hebben hier veel  
verschillende varianten van uitgeschreven! De keuze is reuze. Van 
13.00 -14.00 uur voor groep 3 t/m 5, van 14.00-15.00 uur voor 
groep 6 t/m 8 
 

Dinsdag 15 oktober 
  

Knuffels maken – Gr 5 t/m 8 
10.00 – 11.00 uur 
Locatie: Handvaardigheidslokaal  
Je eigen knuffels ontwerpen en naaien 

 

Donderdag 17 oktober 
 
Apenkooi - Gr 3 t/m 8 
10.00-12.00 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
We gaan lekker apenkooien samen met beweegcoach Marloes. 
Voor groep 3 t/m 5 van 10.00-11.00 uur, voor groep 6 t/m 8 van 
11.00-12.00 uur 

Donderdag 17 oktober 
 
Colour tag - Gr 3 t/m 8 
13.00 – 15.00 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes gaan we het spel Colour Tag 
spelen. Hierbij is samenwerken erg belangrijk. Het lijkt een beetje 
op trefbal, maar dan nog leuker. Voor groep 3 t/m 5 van 13.00-
14.00 uur en voor groep 6 t/m 8 van 14.00-15.00 uur. 
 
Techniek met een ziel – gr 5 t/m 8  
13.30 uur – 17.00 uur 
Locatie: verzamelen bij fietsenstalling 
We gaan vandaag naar het museum Techniek met een ziel in 
Neerkant. Hier krijgen we een leuke rondleiding waarbij je onder 
andere kunt zien welke apparaten er vroeger allemaal waren. Let 
op, we gaan op de fiets, dus wanneer je je aanmeldt zorg dan dat 
je om 13.00 uur op de fiets aanwezig bent. 

  
Maandag 21 oktober 

 
Knotshockey - Gr 3 t/m 5 
14.30-15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Jordi gaan we vandaag Knotshockeyen. 
Een leuk en intensief spel in de gymzaal.  
 
Yoga – gr 6 t/m 8  
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Het Podium 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 
 

 Beweeg je ook in de 
herfstvakantie mee? 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/
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Dinsdag 22 oktober 
 
Blok Expeditie Robinson – Gr 4 t/m 8  
15.00 – 17.00 uur  
Locatie: Speelplaats groep 1/2 
Voor de kinderen die zijn aangemeld. 
 
Jong en oud beweegt samen – gr 4 t/m 6  
15.00 uur – 16.00 uur  
Locatie: verzamelen in het halletje bij het consultatiebureau  
Wil jij samen met een oudere bewegen,  
Samen veel lol en plezier maken! Meld je dan nu aan!  
Er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen. 

 

Woensdag 23 oktober  
 
Juniorvoetbal – 3 jaar t/m gr 8 
13.15 – 17.00 uur 
Locatie: Sportveld 
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 24 oktober 
 
Slagbal met hindernissen - Gr 6 t/m 8 
14.30-15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes gaan we vandaag slagbal 
spelen. Geen gewoon slagbal, nee, we spelen het met 
hindernissen. Extra spannend.  
 

Blok Multimedia: Foodvloggen – Gr 6 t/m 8 
15.30 – 17.00 uur  
Locatie: Het Kookcafé 
Vloggen is een afkorting van video bloggen. Je schrijft dus niet, 
maar verteld je verhaal voor de camera. We gaan in een blok van 
3 weken een aantal foodvlogs opnemen. Koken, filmen en 
bewerken dus! 
 
Expressief schilderen – Gr 3 t/m 5 
16.00 – 17.00 uur  
Locatie: Handvaardigheidslokaal 
Niet schilderen wat je ziet, maar wat je voelt en denkt. 

 

Vrijdag 25 oktober 
 

Boomwhackers – Gr 3 t/m 8 
16.00 – 17.00 uur  
Locatie: Het Podium 
Boomwhackers zijn gekleurde holle buizen waarmee je muziek 
kunt maken. Doe jij mee?  

 

Maandag 28 oktober 
 
Voetbal - Gr 3 t/m 5 
14.30-15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Jordi gaan we vandaag lekker 
voetballen.  
 
 
 
 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
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https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/
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Maandag 28 oktober 
 
Natuurschilderij plakken – Gr 1/2  
16.00 – 17.00 uur  
Locatie: Paarse auto’s 
Buiten blaadjes, stenen, kastanjes, et cetera zoeken en hier een 
mooi schilderij van knutselen. 
 

Dinsdag 29 oktober 
 
Blok Expeditie Robinson – Gr 4 t/m 8  
15.00 – 17.00 uur  
Locatie: Speelplaats groep 1/2 
Voor de kinderen die zijn aangemeld. 

 

Donderdag 31 oktober 
 
Wie is de mol? - Gr 6 t/m 8 
14.30-15.30 uur 
Locatie: Gymzaal Den Doelhof 
Samen met beweegcoach Marloes gaan we vandaag een speciale 
vorm van Jagerbal doen, in het thema van Wie is de Mol? 
 
Blok Multimedia: Foodvloggen – Gr 6 t/m 8 
15.30 – 17.00 uur  
Locatie: Het Kookcafé  
Voor de kinderen die zijn aangemeld. 
 
 
 
 

Donderdag 31 oktober 
 
Yoga – gr 3 t/m 5  
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Het Podium 
Lekker ontspannen tijdens een les kinderyoga. 

 

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.  

 

Ben jij de nieuwe Enzo knol,  
Dylan Haegens of MeisjeDjamila? 
Vlog mee en wie weet word jij nog 

wel ontdekt! 

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

