
 

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

Activiteiten kombo-Ben Bizzie september 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Woensdag 4 september 
 

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 5 september 
 

Miniblok Ben Bizzie beweeguurtje – gr 1/2 
14.30 uur – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal 
Houd jij ook zo van bewegen?! Klimmen, klauteren, rollen, 
springen. Samen met beweegcoach Marloes ga je dit 
spelenderwijs leren.  

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

 

Maandag 9 september 
 
Fifa skills reallife – gr 5 t/m 8 
14.30 uur – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal 

 Oefen samen met de beweegcoach al die vet gave skills uit Fifa!!
 Hooghouden, de schaar, ze komen allemaal aan bod! 

 
Miniblok Collage knutselen – gr 5 t/m 8  
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Het Kookcafé 
Allemaal plaatjes uitzoeken en hier kun je iets heel moois van   
Maken. In deze 2 lessen maak je een super gave collage! 

Doe jij Weer  
met me mee? 

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 10 september  
 

Papier maché maken – gr 1/2  
14.30 uur – 15.30 uur 
Locatie: Paarse Auto’s 

 Lekker plakken, knippen, scheuren en lijmen. 
 

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

 

Woensdag 11 september 
 

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 12 september 
 

Miniblok Ben Bizzie beweeguurtje – gr 1/2 
14.30 uur – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal 

 Voor de kinderen die zijn aangemeld.  
 

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

 
 

Vrijdag 13 september 
 

Bewegen op muziek – gr 1/2 
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Het Podium 

 Swingen met de heupen! 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://negen.typeform.com/to/yydYn9
http://www.benbizziemeijel.nl/
https://www.facebook.com/BenBizzieMeijel/
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Maandag 16 september 
 
Estafette vormen– gr 3 t/m 5 
14.30 uur – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal 

 Allemaal verschillende vormen van estafette.  
 Lekker veel rennen!! 
 

Miniblok Collage knutselen – gr 5 t/m 8  
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Het Kookcafé 
Voor de kinderen die zijn aangemeld. 
 

Dinsdag 17 september  
 
Miniblok Expressief schilderen – gr 5 t/m 8 
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Het  kookcafé 
Niet schilderen wat je ziet, maar wat je voelt.  

 
 

Woensdag 18 september 
 

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 19 september 
 

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

 
Levend Mario kart – gr 6 t/m 8 
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Gymzaal 
Racen als super Mario! Maar kijk uit…je kunt onderweg worden 
geraakt! 

 

Vrijdag 20 september 
 

Mozaïeken – gr 1/2 
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Paarse Auto’s  

 Met kleine steentjes maken we een mooi kunstwerk.  
 

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. 
 

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.   
 

Maandag 23 september 
 
Badminton – gr 6 t/m 8 
14.30 uur – 15.30 uur 
Locatie: Gymzaal 

 Wist je dat badminton veel meer is, als alleen maar overslaan! 
 Er zijn veel technieken bij badminton, leer ze allemaal van de   
 Beweegcoach! 

 
Dinsdag 24 september  
 

Miniblok Expressief schilderen – gr 5 t/m 8 
16.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Het Kookcafé 
Voor de kinderen die zich hebben aangemeld. 

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

 

Donderdag 26 september 
 

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.  
 
 
 

Vrijdag 27 september 
 

Soundsteps – gr 1/2 
14.30 uur – 15.30 uur 
Locatie: Paarse Auto’s 
We spelen allerlei leuke spelletjes met de soundsteps, dat zijn 
pratende en zingende matjes. Leuk én leerzaam! 

 

Maandag 30 september 
 

Freerun – gr 5 t/m 8 
14.30 uur – 15.30 uur 
Locatie: Sportveld 

 Wil jij leren hoe je over obstakels kunt springen?!  
 Dit doe je bij freerunning op een zo mooi mogelijke manier. 
 Je leert ook hoe je moet rollen en vallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Ook tijdens de pauze kun je lekker bewegen 
met de Ben bizzie pauzesporten! 

Doe jij ook mee?! 

 

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

