
14 september 14u-17u 

Ben jij een echte waterrat? Hopelijk wel, maak je klaar voor een heus 

onderwaterspel! 

 

 

21 september 14u-17u 

Vandaag staat alles op wieltjes! Kom met de fiets, step, rollerskates, skatebord, …. 

 

 

28 september 14u-17u 

Vandaag doen we eens zot, alles wordt mini of mega!  

 

5 oktober 14u-17u 

Vandaag verkopen we de lekkerste wafeltjes van het land, het wordt weer 

plezant! Kom zeker in uniform en vergeet je mooiste glimlacht niet 😉. 

(Na de vergadering krijgen de ouders de kans om een doos of meerdere 

dozen te kopen.) 

 

12 oktober 14u-17u 

Ben jij een cowboy of een indiaan? Laat je helemaal gaan! 

Verkleden mag! 

 

19 oktober 14u-17u 

Wie is de slimste op onze quiz wij vinden jullie alvast allemaal fantastisch?  

 

 

25 oktober 18u30-20u30 

Halloween is ons favoriete feest, dan zijn jullie verkleed  in een griezelbeest. 

Met Halloween ben je welkom in de hel, je krijgt de kriebels, je bibbert uit je 

vel! (verkleden mag zeker😉)  

 

 

9 november 14u-17u 

Vandaag doen we eens wat sportiever, wie is er competitiever?  

 

 

 



16 november 15u-17u  

Vandaag kijken we gezellig samen een film in het lokaal. Neem gerust 

een kussentje mee voor de gezelligheid. 

 

 

23 november 14u-17u 

Tijd voor een vriendinnetjesvergadering. Neem je beste 

vriendinnetje(s) mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd.  

 

 

30 november 14u-17u 

Vandaag verdienen jullie wat verwennerij, wees er zeker bij! 

 

 

7 december 14u-17u 

Zijn jullie wel allemaal braaf geweest? Dan staat er misschien wel iets lekkers te 

wachten…. 

 

 

14 december 14u-17u 

Roodkapje, sneeuwwitje en de goede fee, ze doen 

allemaal met ons groot sprookjesspel mee! 

 

 

 

20 december 18u30-20u30 

Tijd voor een echt kerstfeest! Neem een leuk cadeautje mee van ongeveer €2 

en dan maken we er samen een leuk feestje van. 😊 

 

 

 

 

27, 28, 29 maart 

Houd deze datum alvast vrij, dan gaan we op guppieweekend! Verdere 

informatie volgt nog.  


