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.

VOORLEZEN MET TANTE ES

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

Kruip jij mee in het verhaal welke Tante Es voor komt lezen?
Luister, kijk, zing en beweeg mee met het avontuur!
dreumesen en peuters maandag 7 september 2020 Overige data volgen.
10.20 uur maximaal 13 kinderen

09.15 uur tot 09.45 uur / 09.50 uur tot

PEUTERGYM

Agnita heeft er zin in om met jullie te gymmen! Een ding is zeker! Een blij ochtendfeestje maakt zij er altijd van!
peuters maandag 5 oktober, maandag 2 november en maandag 7 december 2020 09.00 uur tot 10.30 uur
maximaal 12 kinderen

PEUTERYOGA

Spelend ontdekken tijdens actieve en ontspanningsoefeningen. Iedere les gaan we met elkaar op avontuur aan de
hand van een thema.
peuters dinsdag 6, 13, 27 oktober 2020 11.00 uur tot 11.30 uur maximaal 8 kinderen

KANGOEROETRAINING

Als een kangoeroe springen! Rennen, spellen met de bal en vooral volop bewegen.
peuters vanaf 2,5 jaar woensdag 4, 11, 18 november 2020 10.00 uur tot 10.30 uur / 10.30 uur tot 11.00 uur
/11.00 uur tot 11.30 uur maximaal 12 peuters

GA JE MEE?!

Ga je mee; samen zingen, samen springen op verhalen over mensen, dieren, dingen? Het is herfst en het wordt snel
winter! De blaadjes vallen van de bomen en we zien prachtige kleuren in de natuur. Ik ben benieuwd hoe jij dat vindt!
peuters dinsdag 8, 15 en 22 december 2020 10.00 uur tot 10.30 uur / 10.30 uur tot 11.00 uur / 11.00 uur tot
11.30 uur maximaal 8 kinderen

MUZIEKVRIENDJES
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Zdenka komt met haar muziekvriendje het Paardje langs. Samen zingen, muziek maken, bewegen en dansen we.
alle kinderen nader overeen te komen 09.00 uur tot 11.30 uur Zdenka komt de groepen langs

CAPOEIRA

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.
peuters vanaf 2,5 jaar donderdag 12, 19, 26 november 2020 10.00 uur tot 10.30 uur / 10.30 uur tot 11.00 uur /
11.00 uur tot 11.30 uur maximaal 12 kinderen

PIETENPRET

In duo’s komen de oudste BSO kinderen bij de dagopvang langs als Piet. Een Balpiet, Voorleespiet of misschien wel
een Danspiet!
alle kinderen In de week van 30 november t/m 4 december in overleg met BSO DTB maximaal 2 Pieten per
middag
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