In overleg met de medewerkers van de groep, kijkend naar de interessegebieden van de kinderen, wordt er een keuze
gemaakt wie meedoet aan een activiteit. Wij streven naar een steeds wisselende groep deelnemende kinderen.

REPAIR CAFÉ

Alle apparaten verzamelen! Bij Ovo-labs demonteren wij deze apparaten. Maak van deze onderdelen een eigen
kunstwerk of nieuwe apparaten.
dinsdag 22 september 2020 16.00 uur tot 17.00 uur maximaal 10 kinderen
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Golfprofessional Cees Adegeest geeft aan hoe je de bal mooi recht en ver kan slaan, de bal met een mooie boog kan
chippen en pitchen en uiteraard komen bunkers en mooie lange putts maken ook aan bod. Door hele leuke oefeningen
en spellen maak je kennis met golf. Kom vandaag op de fiets.
donderdag 24 september, 1, 8 oktober 2020 15.45 uur - 16.45 uur maximaal 10 kinderen

VLOT BOUWEN

Met dank aan Stan en zijn vader voor grote tonnen en hout, waarmee we met Emiel aan de slag gaan om samen een
vlot te bouwen. Een cool, stevig vlot waar we kunnen vissen en makkelijk op kunnen stappen. Maken we er ook een
stoere vlag aan?
maandag 28 september 2020 15.30 uur tot 17.00 uur maximaal 10 kinderen

WERELDS KOKEN

Recepten vanuit allerlei werelddelen worden bereid. Meten, wegen, snijden, bakken en proeven. Na afloop krijg je de
recepten mee naar huis.
Datum nog vast te stellen 15.30 uur tot 17.00 uur maximaal 10 kinderen
Tijd voor teamwork! Goed samenwerken, een strijdplan maken en zoveel mogelijk punten scoren. Durf jij samen met
jouw vrienden en vriendinnen aan het uitdagende parcours van opdrachten te beginnen? Goed overleggen, taken
verdelen en focus houden zijn erg belangrijk om de opdrachten zo snel mogelijk te voltooien. Wie is aan het einde het
snelste?
dinsdag 6 oktober 2020 15.30 uur tot 17.00 uur alle kinderen

PIETENPRET

In duo’s mag je bij de dagopvang locatie het Lint of Warmoesland als Piet langs komen. Misschien ben je wel Balpiet,
Voorleespiet of Danspiet! Een week vooraf gaan we voorbereiden. Volg het Sinterklaasjournaal zodat je op de hoogte
bent van alle verhalen rondom Sint en zijn Pieten.
week van 30 november - 4 december 2020 15.30 uur tot 17.00 uur maximaal 10 kinderen
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2020 - Kindercentrum ’t Kickertje - www.kickertje.nl - Voortdurend worden nieuwe afspraken gemaakt over activiteiten, nieuwe activiteiten kunnen dan ook worden ingepast gedurende het seizoen.
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