
Activiteitenblaadje Sloebers, september-januari 

 

14 September 

Vandaag kruipen jullie in de huid van Peter pan en moeten jullie het             
opnemen tegen gevaarlijke piraten. We verwachten jullie om 14 uur tot           
17 uur in het Trapveld om de uitdaging aan te gaan. 

 

21 September  

Help! Assepoester is haar muiltje verloren, helpen jullie mee hem terug te            
vinden? Assepoester verwacht jullie van 14 uur tot 17 uur in het Trapveld. 

 

28 September 

VRIENDINNETJESDAG!!! 

Jullie mogen vandaag allemaal jullie beste vriendin meenemen naar de          
activiteit van 14 uur tot 17 uur in het Trapveld. 

 

5 oktober 

Dory is zijn vriendje Nemo kwijt. Slagen jullie erin om alle opdrachten te             
vervullen, zodat Nemo terug met zijn vriendje Dory kan spelen? Activiteit           
vindt plaats van 14 uur tot 17 uur in het Trapveld. 

 

12 oktober  

Tijd voor een bosspel! Trek jullie beste camouflage outfit aan. We zien            
elkaar in het Trapveld om 14 uur. Tegen 17 uur mogen jullie ouders jullie              
terug komen halen in het Trapveld. 

 



 

19 oktober 

Vandaag gaan we op wereldreis. Gaan jullie mee? We verwachten jullie           
van 14 uur tot 17 uur in het Trapveld. 

 

26 oktober 

Helaas, er is geen activiteit vandaag, geniet van jullie welverdiende          
herfstvakantie! 

 

2 november 

Missen jullie ons nog niet te veel? Er is nog altijd geen activiteit, tot              
volgende week! 

 

9 november 

Dumbo wil heel graag kunnen vliegen. Help jij hem? Van 14u tot 17u in              
het Trapveld. Na 17u kan je de gezellige schemertocht maken die begint            
in Sask. 

 

16 november 

Kom vanavond allemaal af om een lekkere pasta te eten en de foto’s van              
kamp te bekijken. Verdere info volgt. 

 

23 november 

Crea activiteit! We zijn heel de middag zeer creatief aan het werk. We             
verwachten jullie van 14 uur tot 17 uur in het Trapveld. 



 

30 november 

Gisteren is er iets verschrikkelijks gebeurd. Rapunzel is haar haar          
verloren. Helpen jullie haar haar terug te verzamelen? Activiteit van 14           
uur tot 17 uur in het Trapveld. 

 

7 December 

De Sint is in het land! Jij komt hem toch ook uitzwaaien? Verdere info              
volgt. 

 

14 december 

Vandaag gaan Mickey Mouse en Minnie Mouse trouwen. Ze hebben veel           
hulp nodig op hun groot feest. Komen jullie Mickey en Minnie helpen?            
We verwachten jullie om 14u in het Trapveld en om 17u mogen jullie             
terug huiswaarts keren. 

 

21 december 

Het is bijna kerst en dat moet natuurlijk gevierd worden. Kom allemaal            
naar het Trapveld van 17u30 tot 20u. 

 

28 december 

Het is kerstvakantie, geen activiteit dus! Geniet van jullie vakantie. 

 

4 januari 

Er is nog altijd geen activiteit, geniet nog van de laatste dagen vakantie! 



 

11 januari 

Vandaag kijken we een film met de hele -12. Kom naar de Zandberg van              
16u30 tot 19u. Raad jij welke film we zullen bekijken? 

 

18 januari 

Massaspel! Vandaag spelen we spelletjes met iedereen van alle         
verschillende takken. We verwachten jullie van 14 uur tot 17 uur in het             
Trapveld. Na activiteit is er nog een nieuwjaarsdrink voor de ouders om            
het jaar goed in te zetten! 

 

25 januari 

Vandaag gaan we gaan schaatsen. Verdere info volgt. 

 


