
Activiteitenblaadje Sloebers 

18 januari De familie Famkel trotseert zich op het ijs, kom jullie hen 

vergezellen? 

Na het schaatsen is er nog een nieuwjaarsdrink in het Trapveld 

waar alle ouders zeer welkom zijn.  

25 januari  Vandaag is het de grote Famkel familie dag, dat betekent één 

groot massaspel. Deze gaat door van 14u tot 17u in het 

Trapveld.  

1 februari Er is ingebroken bij de familie Famkel :o. De dieven zijn weg 

met een grote buit waaronder het prachtige familieportret die 

nonkel Famkel hen cadeau gaf voor Kerstmis. Helpen jullie het 

familieportret en alle andere gestolen voorwerpen terug 

vinden? Haast je dan naar het trapveld van 14 tot 17 uur. 

8 februari Vandaag laten we jullie oma Lilianne ontmoeten. Zij is heel erg 

fan van gezelschapsspelletjes en nodigt jullie uit om met haar 

te spelen. Komen jullie ook? Welkom van 14u tot 17u in het 

Trapveld. 

15 februari Vandaag mag iedereen zijn vriendinnetjes meenemen om zich 

samen met de familie Famkel te amuseren. Iedereen krijgt de 

kans om een volwaardig Famkel familielid te worden. 

21-23 februari: 

WEEKEND!!! 

Nu de familie Famkel jullie allemaal al wat beter kent is het 

tijd voor de jaarlijkse traditie: een familieweekend!  

Meer info volgt nog. 

7 maart Nonkel Jef is druk aan het werk in zijn boerderij. Hij heeft niet 

zo veel tijd om langs te komen bij de familie Famkel en nodigt 

ons uit op zijn erf. We vertrekken om 14u samen naar zijn 

boerderij en om 17u zijn we terug in het Trapveld. 

14 maart Hiep hiep hoera! Vandaag mag tante Chantal 50 kaarsjes 

uitblazen. Er wordt een groot verjaardagsfeest voor haar 

georganiseerd en daar hoort natuurlijk eten bij! Komen jullie 

samen de handen in elkaar slaan om een lekker 

verjaardagsmaal voor haar te maken? Welkom in de 

Trapveldkeuken van 14-17 uur. 



21 maart Na al dat koken is de familie Famkel een aantal kilo’s 

bijgekomen. Helpen jullie hen om deze eraf te sporten? Kom 

dan naar het Trapveld van 14 tot 17 uur. 

28 maart Financiële actie! Haal jullie beste verkooptrucs uit en help ons 

paaseitjes verkopen. Meer info volgt nog.  

4 april Er is geen activiteit. De familie Famkel is op reis naar de 

Beekse Bergen, geniet van jullie welverdiende vakantie! 

11 april  Er is geen activiteit, tot op paaseierenraap? 

13 april Paaseierenraap!!! Helpen jullie de familie Famkel paaseitjes 

zoeken? Deze begint om 9u in het Trapveld. Meer info volgt. 

18 april Er is nog altijd geen activiteit want jullie leiding heeft een 

teambuildingsactiviteit. Tot volgende week! 

25 april Vandaag spelen we een bosspel in het Veltembos. We spreken 

af aan het Interbad van 14u tot 17u. 

2 mei Mama Famkel moet naar de dokter om te kijken hoe het 

gesteld is met haar baby. Wees zeker op tijd want de dokter 

wacht niet. Afspraak van 14-17u in het Trapveld. 

9 mei Het is zover!!! Vandaag wordt de baby geboren! Hopelijk zijn 

jullie talrijk aanwezig om het nieuwste familielid ter 

verwelkomen.Bevalling van 14-17u in het Trapveld. 

16 mei Vandaag is het feest, joepie! We vieren samen de geboorte 

van onze baby. Allen welkom van 14-17u in het Trapveld. Dit is 

alweer onze laatste activiteit :( 

27 juni Spetter pieter pater, lekker in het water! Vandaag gaan we 

met zijn allen naar de zee. Verdere info volgt nog! 

 

 


