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.

CIRCUSKABEL

donderdag 10 september

14.00 uur tot 14.50 uur / 15.00 uur tot 15.50 uur /

maximaal 15 kinderen

CAPOEIRA

Activiteiten
tijdens
opvangtijd
zonder extra
kosten
(onder begeleiding
van vakdocenten)

Muziek, dans, spelen, theater dierenbewegingen en zingen in één! Dat is capoeira! We zingen onder andere over de
natuur en dieren. Naast deze bewegingen zingen we liedjes in het Portugees, ontdekken we onze stem, klanken, en
Braziliaanse percussie ritmes. We bewegen, dansen, en improviseren op het swingende capoeira ritme. We spelen. We
leren. We maken vrienden.
donderdag 17, 24 september, 1, 8 oktober 2020 16.00 uur tot 17.00 uur maximaal 15 kinderen

THEATER

Een tovenaar zijn, een zeemeerman of een gemene kabouter. Samen doen we alsof in de verhalen die we spelen. We
zijn even in een andere wereld, de wereld van fantasie!
maandag 28 september, 5, 12 oktober 2020 14.00 uur tot 14.50 uur / 15.00 uur tot 15.50 uur maximaal 15
kinderen

KANGOEROETRAINING

Wij gaan op bezoek bij bso het Lint voor een Kangoeroetraining. De kangoeroetraining is bedoeld om te wennen aan
korfbal. Met behulp van leuke spellen wordt er geoefend met rennen, gooien & vangen, samenspelen en schieten op
de korf.
woensdag 30 september, 7, 14, 28 oktober 2020 14.00 uur tot 14/50 uur / 15.00 uur tot 15.50 uur / 16.00 uur
tot 16.50 uur maximaal 12 kleuters

KINDERBOEKENWEEK

Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het lezen van
boeken! Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in de tijd.
dinsdag 6 oktober 2020 16.00 uur tot 16.45 uur maximaal 10 kinderen

BROODKAPJE
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Broodkapje haalt overal het oude brood op en ruimt alle rommel van de straat. Dan komt ze op een dag de boze Rat
tegen. Die is helemaal niet zo blij met het opruimen van Broodkapje. “Waar moet ik nu mijn eten vandaan halen?” Dan
heeft Broodkapje de oplossing!
vrijdag 13 november 2020 16.15 uur tot 17.00 uur alle kinderen

WOBBELYOGA

In de kuil staan Wobbels. Hiermee gaat er een hele nieuwe wereld aan oefeningen en mooie verhalen open. Door de
bewegingen van de Wobbel worden de yogahoudingen uitdagender en de avonturen die we meemaken nog leuker.
dinsdag 1, 8, 15 december 2020 14.15 uur tot 15.00 uur / 15.00 uur - 15.45 uur / 16.00 uur tot 16.45 uur / 16.45
uur tot 17.30 uur maximaal 8 kinderen

ORANJE NASSAUPLEIN 27, 2635 HX DEN HOORN - 06 45 46 75 45
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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.

BSO Het Lint - Brulkikkers, Kikkervisjes,
Stekelbaarsjes, Kermits - najaar 2020

