
Activiteiten blaadje 2e semester 

 
Zaterdag 23 januari: 
Vandaag staat er een zeer grote show op jullie te wachten in Brussel! We hebben jullie hulp nodig 
om de show fantastisch te maken! Vuurspuwers, trapezisten, leeuwentemmers, clowns en 
slangenmensen zijn zeker welkom! Allen aanwezig in Trapveld van 14u-17u! 
 

 
Zaterdag 30 januari: 
Onze grote show in Brussel was een dik succes. De circusartiesten zijn heel tevreden 
totdat ze buiten komen... Alle toeschouwers hebben hun blikjes en papiertjes gewoon op 
de grond gegooid. Het is een puinhoop. Omdat veel handen, licht werk maken, helpen 
alle circusartiesten de boel op te kuisen. De gezamenlijke opkuisactie start om 14u en 
eindigt om 17u in het Trapveld.  

 
Zaterdag 6 februari: 
Het circus wil uitbreiden en wil nu ook met dieren gaan werken. Daarom gaan het circus een kijkje 
nemen naar de dierentuin. De dieren mogen zich voorstellen en dan kiezen wij de beste. Zo zullen 
de circusmensen beste vriendjes worden met de dieren. Neem je zelf ook je beste vrienden mee? 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugden! Allen aanwezig in het trapveld van 14u-17u! 
 
Vrijdag 12 februari - Maandag 15 februari:  
Het weekend van de romantiek! Wist je dat dieren super romantisch zijn? Kijk maar naar 
zeepaardjes, eekhoorns, flamingo’s en nog zoveel meer. Maak een liefdesbrief voor de leiding, 
degene die wint kan misschien een voordeel hebben. Breng deze mee naar activiteit van 14u - 
17u in het Trapveld. 
 
Zaterdag 20 februari:  
Vandaag komt er een nieuwe leeuw binnen in de dierentuin! De verzorgers en circusartiesten zijn 
heel blij, maar dat is natuurlijk super gevaarlijk. Daarom sluit de dierentuin voor een dag. Er is 
dus geen bezoek (activiteit) mogelijk. Jammer! 

 

Zaterdag 27 februari: 
Wist je dat olifanten telepathisch met elkaar kunnen communiceren? Ze kunnen zo wel 
tot 4 km afstand met elkaar communiceren. Maar sapperdepietjes ! Het water van de 
olifanten is vergiftigd door de rovers die hun slagtanden willen! We moeten dus het 
water zuiveren. We kunnen dit niet alleen daarom hebben we jullie hulp nodig. Kom 
naar Trapveld van 14u tot 17u. 

 
Zaterdag 6 maart:  
Oh nee ! De nieuwe leeuw is ontsnapt en heeft heel veel schade aangericht! We kunnen dus alle 
hulp gebruiken om de dierentuin te herstellen en de leeuw te gaan zoeken! Durven  jullie te komen 
naar het Trapveld van 14u-17u?  
 
Zaterdag 13 maart:  
Wist je dat wolven al van jong af aan leren om te vechten? Maar nu is er toch 
wel een groot gevecht uitgebroken in de dierentuin. De verzorgers en 
circusartiesten hebben onze hulp nodig in het Trapveld van 14u-17u!  
 
 

 
 

 



Zaterdag 20 maart:  
Wist je dat zeeleeuwen naast goeie zwemmers, ook goed kunnen dansen? Wij weten dat jullie 
ook goed kunnen dansen! Kom jullie dansmoves maar tonen aan de circusartiesten in het 
Trapveld van 14u tot 17u.  
 

Zaterdag 27 maart:  
De dierentuin wil een nieuw speelpark maken naast de koala’s. Dat kost 
natuurlijk wat geld. Misschien moeten we daarvoor wat geld inzamelen! Trek 
je schoenen maar aan, een regenvest en een warme pull want we gaan op 
stap! Van 14u tot 17u in het Trapveld. 

 
Zaterdag 3 april:  
Wist je dan koala’s bomen knuffelen om af te koelen? Helaas, moeten er nog 
vele bomen in het speelpark geplaats worden, en is dierentuin jammer genoeg 
gesloten tot deze klaar is. Dus geen bezoek aan de zoo vandaag. 

 
Zaterdag 10 april 
Veel dieren worden ziek de laatste tijd. Misschien is het wel de dieren-griep? 

voor de veiligheid van de andere dieren zetten we ze even binnen tot alle dieren terug 
genezen zijn. vandaag zal het dierenpark dus niet open zijn…. Jammer! 

 
Zaterdag 17 april: 
Wist je dat dieren soms gevaccineerd worden? Ook wij houden onze jaarlijkse vaccinatie dag 
in de dierentuin. De dieren zullen gevaccineerd worden tegen de Dieren-griep en andere ziektes. 
Van deze prikjes zullen ze wel even moeten bekomen. De dierentuin gaat niet open en dus ook 
geen activiteit voor vandaag!  

 
Zaterdag 1 mei:  
Vandaag is het dag van de arbeid, maar in de dierentuin wordt er niet gestopt met werken! We 
gaan door tot het einde, er moet nog zoveel gedaan worden, ai ai ai... Komen jullie mee werken 
van 14u - 17u in het Trapveld? De circusartiesten zullen ook van de partij zijn. Na al dat harde 
werken, volgt er nog een infoavond voor jullie ouders waar de nodige info over het kamp wordt 
meegedeeld.  
 
Zaterdag 8 mei:  
Wist je dat brulapen de luidste dieren die er zijn? We hebben er zo een paar in 
de dierentuin zitten, als zij hun mond opzetten, roepen ze de hele dierentuin 
bijeen. Maar hoe zit het eigenlijk met jullie stem? Kunnen jullie ook zo brullen, 
of houden jullie eerder van de stilte. Dat moeten we uitzoeken van 14u-17u in 
het Trapveld.  

 
Zaterdag 15 mei:  
Hier zijn we dan! Le moment suprême! Het circus en alle dieren van de dierentuin komen samen 
voor één allerlaatste show. We willen een groot spektakel, we nodigen zoveel mensen uit, het 
wordt een show om nooit meer te vergeten. Verkleed je als dier of als circusartiest!! Wij zijn alvast 
razend benieuwd naar jullie verkleedpartij en zien jullie hopelijk van 14u-17u in het Trapveld voor 

de laatste voorstelling :(  

 


