Activiteitenblaadje semester 2
Kleurrijke Jan heeft in de vakantie zijn batterijen wat kunnen opladen en is er weer helemaal
klaar voor. Ook dit semester gaat Jan op avontuur! Hij gaat namelijk op wereldreis en neemt
jullie mee.

Zaterdag 5 februari:
En de allereerste reis gaat naar….. Marokko! Wisten jullie dat ze in Marokko veel
muntthee met suiker drinken? Iets wat we zeker kunnen gebruiken in deze koude
dagen. De activiteit gaat door in ‘t Trapveld van 14u-17u.

Zaterdag 12 februari:
Breng allemaal jullie vriendinnetjes mee want het is vandaag vriendinnetjesdag! Kleurrijke
Jan is benieuwd om jullie vriendinnen te leren kennen. Tot 14u aan ‘t Trapveld? Om 17u
kunnen jullie terug naar huis.

Zaterdag 19 februari:
Kennen jullie de kleinste staat ter wereld waar de paus woont? Nee? Nu wel!
Het is Vaticaanstad. Jullie worden vandaag verwacht om 14u in ‘t Trapveld en
om 17u mogen jullie lieftallige ouders jullie terug komen halen.

Weekend 25-28 februari:
Je hoeft niet altijd ver op reis te gaan om plezier te maken en te ontspannen,
daarom blijft Kleurrijke Jan dit weekend wat dichter bij huis. Hij gaat namelijk met
jullie op weekend naar Nieuwkerke van 25 tot 28 februari! Meer info volgt nog.

Zaterdag 5 maart:
Kleurrijke Jan zal deze zaterdag binnen blijven. Na het plezante weekend van vorige week
neemt hij even wat tijd voor zichzelf. Er is geen activiteit.

Zaterdag 12 maart:
Kleurrijke Jan zet zijn reis weer verder in Canada. In Canada drinken ze op een
heel creatieve manier melk. Ze drinken hun melk uit een zak, hoe raar is dat. Kom
zeker naar de activiteit van 14u tot 17u in ‘t Trapveld.

Zaterdag 19 maart:
Vandaag is Kleurrijke Jan in Engeland. Hij wilt graag een kaartje sturen naar zijn
mama en plakt de postzegel per ongeluk omgekeerd. Dat is verboden in
Engeland en Kleurrijke Jan zit daarom in de gevangenis. Helpen jullie samen met
ons om Jan te redden. Activiteit in ‘t Trapveld van 14u tot 17u.

Zaterdag 26 maart:
De afgelopen maanden heeft Kleurrijke Jan al veel centjes uitgegeven en hij heeft dus jullie
hulp nodig. Komen jullie naar onze financiële actie om paaseitjes te verkopen? We
verzamelen met iedereen in de Zandberg en gaan van 10u-17u op pad.

Zaterdag 2 april:
Ooh nee! Kleurrijke Jan heeft een ongeval gehad in Bhutan. Hij stak de straat
over, maar in Bhutan zijn er geen verkeerslichten. Help je mee om Jan te redden?
Kom dan zeker naar ‘t Trapveld van 14u tot 17u.

Zaterdag 9 april:
Kleurrijke Jan gaat twee weken naar Afrika. Eerst gaat hij naar Thailand. Hij zal
daar vrijwilligerswerk doen en wil daarmee de lokale bevolking steunen en
helpen. Helpen jullie deze vakantie ook iemand zodat het wat minder zwaar is
voor die persoon? Er is geen activiteit.

Zaterdag 16 april:
Kleurrijke Jan zit al een week in Thailand en reist nu verder naar Myanmar. Hij
heeft het daar echt naar zijn zin. We kregen wel bericht dat het daar heel warm is
en dat hij enkel lange broeken mee heeft op reis. Ook vandaag is er geen
activiteit.

Maandag 18 april:
Kleurrijke Jan is net terug van zijn fantastische reis, juist op tijd voor pasen! Wanneer hij
terugkomt, ligt zijn tuin vol met paaseitjes. Komen jullie ook naar de paaseierenraap in ‘t
Trapveld? Meer info volgt nog.

Zaterdag 23 april:
Mmmm… Kleurrijke jan is aan het genieten van een lekkere pizza in Italië, meer
bepaald in Napels want daar is de pizza uitgevonden! Willen jullie ook
meegenieten, kom dan om 14u naar ‘t Trapveld en ga terug met volle buikjes
naar huis om 17u.

Zaterdag 30 april:
Vandaag heeft Kleurrijke Jan iets geks ontdekt! Namelijk dat croissants
oorspronkelijk uit Oostenrijk komen en niet zoals je zou denken uit Frankrijk. Ook
vandaag activiteit van 14u tot 17u in ‘t Trapveld. ‘s Avonds organiseren wij een
infoavond in verband met de zomerkampen. Meer info volgt nog.

Zaterdag 7 mei:
Wisten jullie dat er meer Ieren wonen buiten Ierland dan in Ierland? Kleurrijke Jan
ook niet! Hij kon het niet geloven dus ging er zelf naar toe. We wachten jullie op in
‘t Trapveld om 14u en jullie kunnen terug naar huis om 17u.

Zaterdag 14 mei:
Aan alle mooie liedjes/reizen komt een eind dus ook aan deze. Kleurrijke Jan is
aangekomen in Nederland, zijn laatste stop. Kom nog voor een laatste keer naar
‘t Trapveld van 14u tot 17u.

Zondag 3 juli:
Nog een allerlaatste keer om het af te leren gaan we samen met Kleurrijke Jan op zondag
naar de zee. We spreken af aan de voorkant van het station om 10u. Om 17u staan we
opnieuw aan de voorkant van het station en mogen jullie terug naar huis.

