
Activiteitenblaadje semester 1
18 september:

Kleurloze Jan is voor de eerste keer verliefd! Ben jij al eens verliefd geweest of heb je soms
kriebels in je buik? Vandaag staat alles in thema van de liefde. Kom samen met Jan naar ‘t
Trapveld je droomman of -vrouw ontmoeten van 14u tot 17u.

25 september:

Rozemieke, de dochter van kleurloze Jan is verslaafd aan het kleur roze. Heel haar kamer is
geschilderd in het kleur roze en alles wat in haar kamer staat is roze. Morgen is het de trouw
van haar broer Nielson, maar ze heeft nog geen kleed voor de trouw. Helpen jullie haar om
een nieuwe jurk te vinden? Ze kan echt alle hulp gebruiken. Rozemieke verwacht jullie van
14u-17u in 't Trapveld.

2 oktober:

Kleurloze Jan heeft vandaag verschillende dieren uitgenodigd naar de jungle ‘t Trapveld.
Maar je zal het niet geloven, de dieren zijn ontsnapt! Kom samen met kleurloze Jan de
dieren zoeken van 14u tot 17u.

9 oktober:

Kleurloze Jan is aangekomen op planeet Yellowina. Maar pot vol koffie! De boosaardige
aliens proberen de planeet te veroveren van 14u-17u. Komen jullie de gele yellowina’s
helpen in ‘t Trapveld zodat ze nog vredig kunnen verder leven op de planeet Yellowina?

16 oktober:

Kleurloze Jan heeft het vandaag zeer druk om alle foto's van kamp terug te vinden. Hopelijk
vindt hij alle foto's op tijd terug om deze op Diabalo te tonen aan alle ouders en kindjes.
Verdere info over hoe Kleurloze Jan Diabalo en de verschillende foto's aanpakt, volgt nog…

23 oktober:

Help! Kleurloze Jan is ontvoerd! Wie is de dader? Waarom is Jan ontvoerd?
Helpen jullie al deze vragen op te lossen zodat we weten waar Jan echt is? We verwachten
jullie van 16u30 tot 18u30 in ‘t Trapveld om alles uit te dokteren.

30 oktober:

Kleurloze Jan is even moe van al dat klussen. Vandaag is er geen activiteit.



6 november:

Kleurloze Jan is op reis naar het kleurrijke Venetië. Jan zijn vliegtuig heeft vertraging en
geraakt niet op tijd in Assebroek.
Vandaag is er daardoor geen activiteit.

13 november:

Oh nee! Er is een ruimteschip met aliens neergestort in ‘t Trapveld. Helpen jullie Jan en de
aliens bij het maken van hun ruimteschip zodat ze terug naar hun planeet Orangina kunnen?
Kom dan van 14u-17u naar 't Trapveld.

20 november:

Er was vannacht een hevige storm. Het huis van Kleurloze Jan is volledig verwoest. We
kunnen alle hulp gebruiken van 14u-17u in ‘t Trapveld.

27 november:

Na de hevige storm van vorige week houdt ook vandaag de ellende niet op. Kleurloze Jan
heeft last van een mollenplaag! Wie komt er de mollenplaag bestrijden in ‘t Trapveld van
14u tot 17u?

4 december:

Ook bij Kleurloze Jan brengt sinterklaas een bezoekje! Zijn jullie wel flink geweest dit jaar?
Wij wachten hem op om 14u in ‘t Trapveld en zwaaien hem weer uit om 17u.

11 december:

Kleurloze Jan ging vanmorgen op avontuur met zijn nieuwe boot. Maar plots uit het niets zag
hij piraten op hem af komen! Jan kan hun niet alleen aan en heeft jullie hulp nodig. Hij houdt
zich gedeisd in ‘t Trapveld-zee tot jullie komen om 14u. Na jullie heuse strijd tegen de
piraten mogen jullie weer naar huis om 17u.

18 december:

Kleurloze Jan zit een beetje in de put want laten we eerlijk zijn, hij heeft al veel meegemaakt
de laatste weken. En wat is er leuker dan een kerstfeestje geven? Een super leuk
kerstfeestje geven inderdaad. Feest mee van 17u30 tot 20u in ‘t Trapveld.



25 december:

Vrolijk kerstfeest! Kleurloze Jan viert feest met zijn familie. Tante Mieke heeft een oranje jurk
aan, Rozemieke draagt haar roze jurk, oom Herman zijn groen kostuum en nonkel Nielson
zijn paarse broek met bijpassend hemdje. Ze zijn allemaal klaar om kerst te vieren. Jullie
ook? Vandaag is er geen activiteit.


