
Activiteitenblaadje  
 
 Joskes Tijdlijn  
 
 6 februari  
Vandaag reizen we samen met Joske naar de Christenen. Benieuwd wat we daar allemaal 
zullen beleven? Jullie zijn welkom van 14u-17u in het trapveld. Vandaag is het ook nog eens 
vriendinnetjesdag! Roep dus al jullie vriendinnen op om mee te komen naar de activiteit!  
 
  
12-15 februari :  
Vandaag is er geen activiteit. Maar niet getreurd, hopelijk mogen we dit weekend met z'n 
allen samen naar de Warande in Kortrijk. Of het weekend zal mogen doorgaan weten we 
nog niet 100% zeker. Dus houd je mail goed in de gaten! Want meer informatie volgt nog! 
 
 
 20 februari :  
O nee de geit van Joske heeft per ongeluk op de verkeerde knoppen van de tijdmachine 
gedrukt. Nu is de tijdmachine kapot. Komen jullie samen van 14u -17u in het trapveld de 
teletijdmachine herstellen?  
 
 27 februari :  
Na haar avontuur bij de Grieken wil Joske ook graag de Romeinen beter leren kennen. 
Gaan jullie mee met haar op reis naar de tijd van de Romeinen? Kom van 14u tot 17u naar 
het trapveld.  
 
 6 maart :  
Er was eens… en ze leefden nog lang en gelukkig. Dit klinkt bij iedereen zeker bekend in de 
oren. Vandaag staat de activiteit in thema van de sprookjes! Wat is jouw favoriete sprookje? 
Kom van 14u-17u naar het trapveld en deel het met de andere sloebers! 
 
13 maart :  
Bonjour! Tussen 14u en 17u keren we samen met Joske terug naar de Franse Revolutie. Al 
benieuwd wat we zullen meemaken? Rendez-vous in het Trapveld! 
 
 20 maart :  
Joske kruipt opnieuw in haar tijdmachine en komt terecht in de tijd van de muzikanten. Zijn 
jullie benieuwd naar wat de muzikanten te vertellen hebben? Kom het te weten van 14u tot 
17u in het trapveld! 
 
 
 27 maart :  
Trek jullie wandelschoenen aan, want vandaag gaan we op tocht in Assebroek en verkopen 
we heerlijke paaseitjes! Verdere info volgt nog!  
 
 
 



24 april :  
Vandaag komt joske terecht tussen de dinosaurussen. Kom jij vandaag ook tussen 14u en 
17u alle soorten dinosaurussen ontdekken samen met joske? We spreken af in de wildernis 
van het trapveld.  
 
1 mei :  
Joske wil graag weten hoe de jeugd van haar ouders eruitzag. Zijn jullie ook benieuwd naar 
de tijd dat jullie mama en papa nog jong waren? Kom het ontdekken van 14u tot 17u in het 
trapveld!  
 
8 mei :  
Een gezellige koffieklets met je hond of een karaoke avond met je kat, dat klinkt nog eens 
leuk. Kom van 14u tot 17u naar het trapveld en reis met Joske mee naar de tijd wanneer de 
dieren nog konden praten. 
 
15 mei :  
We reizen voor de laatste keer doorheen de tijd. Bij wie komen we deze week terecht? Psst.. 
Ik heb gehoord dat ze op bezems kunnen vliegen en puntige hoeden dragen. Kom van 14u 
tot 17u naar het Trapveld om te ontdekken wie ze zijn. 
 
3 juli :  
Haal maar alvast een badhanddoek en zonnecrème boven, want vandaag gaan we met z’n 
allen een bezoekje brengen aan het mooiste strand ter wereld, de belgische kust. Meer info 
volgt nog! 
 
31 juli - 7 augustus  
Deze week gaan we met z’n allen met de trein op zomerkamp! Meer info volgt in het 
kampboekje!  
 
 
 


