Herfstvakantie

Vrijetijdsaanbod kinderen



Ma 2 tem woe 4 november
Horsemanshipkamp

Di 3 tem vr 6 november
Fietspolitie

Di 3 tem vr 6 november
Sportlevel X

Di 3 tem vr 6 november
Griezelzwemmen

Staatsbaan 55, Adegem

Veldstraat 34, Maldegem

Sporthal MEOS

Sporthal MEOS

Sint-Annazwembad

Onthaal in sporthal Meos,

9.00 - 16.00 uur

9.00 - 17.00 uur

9.00 - 16.00 uur

9.00 - 16.00 uur

8.30 - 11.00 uur

fietstocht doorheen Groot-Maldegem

Opvang van 8.00 tot 17.00 uur

Opvang van 8.00 tot 17.00 uur

Opvang van 8.00 tot 12.00 uur

8.00 - 17.30 uur

Opvang van 8.00 tot 17.00 uur

Vr 6 november
Meos Trophy



Ma 2 tem vr 6 november
Kleurenparadijs

Vragen? sportdienst@maldegem.be

Vragen? sportdienst@maldegem.be

Vragen? sportdienst@maldegem.be

Vragen? sportdienst@maldegem.be

Vragen? sportdienst@maldegem.be

Vragen? sportdienst@maldegem.be

Organisatie: Felicity’s Dance world

Organisatie: Stal ‘t Vosselhol

Organisatie: Sportievak vzw

Organisatie: Sportievak vzw

Organisatie: Sportdienst

Organisatie: Sportdienst

Prijs: € 90

Prijs: € 150

Prijs: € 80

Prijs: € 80

Prijs: € 30

Prijs: € 15

Leeftijd: °2017 - °2015

Leeftijd: °2013 - °2002

Leeftijd: °2017 - °2015

Leeftijd: °2014- °2009

Prijs: € 20

Prijs: € 10

Aantal deelnemers: 10

Aantal deelnemers: 10

Aantal deelnemers: 41

Aantal deelnemers: 41

Leeftijd: °2016 - °2015

Leeftijd: °2011 - °2007

Meebrengen: kinderen mogen

Meebrengen: eigen drinkfles (ze kan

Meebrengen: sportieve kledij, twee

Meebrengen: sportieve kledij, twee

Aantal deelnemers: 27

Aantal deelnemers: 33

verkleed komen in thema.

bijgevuld worden op het kamp)

tussendoortjes en voldoende water.

tussendoortjes en voldoende water.

Meebrengen: zwemgerief, sportieve

Meebrengen: lunchpakket, twee

kledij, tussendoortje en voldoende

tussendoortjes, voldoende water,

water.

een goed uitgeruste fiets of MTB, een

Een maaltijd, vieruurtje en water zijn
Deze week gaan we op ontdekking

inbegrepen.

in het kleurenparadijs. We dansen,

Train deze week mee met de fietspolitie

Van level A naar level X. Jouw

en word superfit! Met flitsende

sporttalent stijgt dag na dag. Ben

helm en een hesje

knutselen en spelen rond kleuren. Is jou

Wil jij weten hoe je met een paard

oefeningen train je je spierkracht

je goed in balsporten of eerder in

Halloween in het zwembad! Speelse

lievelingskleur ook alle kleuren van de

communiceert? Hoe je vanuit een goede

en uithouding. Bovendien staan

freerunning of dans? Of heeft atletiek

zwemactiviteiten, spelletjes en

Fietsen is de rode draad doorheen

regenboog? Kom dan snel kijken wat we

band samen gaat rijden en zo samen

megastoere fietsen te wachten om

geen geheimen voor jou maar wil je nog

knutselen wisselen elkaar af. Spoken,

deze dag. Als ploeg probeer je volgende

allemaal kunnen met kleur.

een partnerschap aangaat? Dan is een

samen met jou het verkeersparcours te

beter worden in ver- of hoogspringen?

heksen en monsters zijn helemaal niet

opdrachten tot een goed einde te

Horsemanshipkamp echt iets voor jou!

verkennen. Wedden dat je op het eind

Alles komt aan bod tijdens de sportlevel

bang van het water, griezel jij ook mee?

brengen: boogschieten, doel schieten,

Enige ervaring is aangeraden, maar

ervan dit rollend en racend kamp een

X week. Daag je vrienden uit en verken

nagelkloppen, speerwerpen, tijdrit,

niet strikt noodzakelijk.

beresterke superagent bent?

je limieten.

touwtrekken, kajakken… Drankje tijdens
de middagpauze is inbegrepen in de
prijs.

Do 5 november
Maakbib | Etsen van glas

Jonge ontdekker in huis? Laat hen experimenteren in onze

Bibliotheek

Prijs: € 10

Schouwburgplaats 3, 9990 Maldegem

Leeftijd: °2008 - °2012

13.30 - 16.30 uur

Aantal deelnemers: 10
Meebrengen: /

Vragen? bibliotheek@maldegem.be

‘Maakbib’. Tijdens deze workshop ontdekken ze de wondere
wereld van de chemie. Ze gaan aan de slag met glas-ets en
creëren een zelfgekozen tekening op hun eigen drinkglas.
Genieten van wetenschap in een ontspannen vakantiesfeer!
Maakbib is een initiatief waarbij de bibliotheek dient als uitleendienst aan kennis en maakvaardigheden, een STEM-partnerschap gesteund door Vlaio.

Herfstvakantie

Vrijetijdsaanbod kinderen
GRABBELPAS 4 tot 6 jaar
Di 3 tem vr 6 november

GRABBELPAS 4 tot 6 jaar
Di 3 tem vr 6 november

GRABBELPAS 7 tot 12 jaar
Di 3 tem vr 6 november

GRABBELPAS 7 tot 12 jaar
Di 3 tem vr 6 november

Diverse locaties: per dag kan je dit vinden via

Diverse locaties: per dag kan je dit vinden via

Diverse locaties: per dag kan je dit vinden via

Diverse locaties: per dag kan je dit vinden via

www.maldegem.be/webshop (activiteiten). Klik op de

www.maldegem.be/webshop (activiteiten). Klik op de

www.maldegem.be/webshop (activiteiten). Klik op de

www.maldegem.be/webshop (activiteiten). Klik op de

gewenste activiteit om info te krijgen.

gewenste activiteit om info te krijgen.

gewenste activiteit om info te krijgen.

gewenste activiteit om info te krijgen.

9.00 - 12.00 uur

14.00 - 17.00 uur

9.00 - 12.00 uur

14.00 - 17.00 uur

Vragen? jeugddienst@maldegem.be

Vragen? jeugddienst@maldegem.be

Vragen? jeugddienst@maldegem.be

Vragen? jeugddienst@maldegem.be

Prijs: € 22

Prijs: € 22

Prijs: € 22

Prijs: € 22

Aantal deelnemers: 13

Aantal deelnemers: 13

Aantal deelnemers: 18

Aantal deelnemers: 18

Di 3 november: ONTDEK JE ZINTUIGEN

Di 3 november: BOETSEREN

Di 3 november: POTTENDRAAIEN

Di 3 november: FILM - PINOCCHIO

Voelen, ruiken, proeven, luisteren en kijken. Vandaag

We maken de leukste kunstwerkjes uit klei. Boetseren

We leren als echte pottenbakkers hoe je de mooiste

Wanneer houtsnijder Geppetto een pop maakt, gebeurt

gebruik je alle zintuigen. Ga mee met ons op snoezeltocht!

boetseren, bij Pinella art zal je het leren!

potten draait.

er iets magisch. De houten pop begint te praten en kan
lopen, lachen en eten. Geppetto noemt hem Pinocchio en

Wo 4 november: FILM - ONWARD

Wo 4 november: FILM - ONWARD

Wo 4 november: HALLOWEEN KITCHEN

voedt hem op als zijn eigen zoon. Maar de ondeugende

In een moderne fantasiewereld vertrekken twee

In een moderne fantasiewereld vertrekken twee

Heksenvingers, spinnensoep, griezeltoastjes,… Je kan het

Pinocchio vindt het lastig om braaf te zijn en tuimelt van

elfenbroers, tieners Ian en Barlev, op een buitengewone

elfenbroers, tieners Ian en Barlev, op een buitengewone

zo gek niet bedenken! Helemaal in griezelthema koken we

het ene avontuur in het andere…

queeste om te achterhalen of er nog een beetje magie

queeste om te achterhalen of er nog een beetje magie

vandaag de griezeligste dingen.

over is in de wereld.

over is in de wereld.

Wo 4 november: HALLOWEEN PARTY
Do 5 november: EEN DAG UIT HET LEVEN VAN ERIK

Gekke kapsels en enge schmink? Vandaag toveren we

Do 5 november: BOETSEREN

Do 5 november: ONTDEK JE ZINTUIGEN

PINKSTERBLOM

je volledig om in een griezelbeest! Trek gerust je gekste

We maken de leukste kunstwerkjes uit klei. Boetseren

Voelen, ruiken, proeven, luisteren en kijken. Vandaag

Stap mee in het verhaal van Erik Pinksterblom en

outfit aan.

boetseren, bij Pinella art zal je het leren!

gebruik je alle zintuigen. Ga mee met ons op snoezeltocht!

ontdek waarom insecten niet zoveel verschillen van
mensen. Samen maken we de leukste insecten uit klei.

Do 5 november: POTTENDRAAIEN

De dag afsluiten doen we met het maken van toffe

We leren als echte pottenbakkers hoe je de mooiste

oorwormenpotjes: een milieuvriendelijke manier om je

potten draait.

tuin te beschermen tegen bladluizen.
Vr 6 november: DAGUITSTAP DE ZONNEGLOED
Parking Sint-Annazwembad

Tijdens onze tocht door de Zonnegloed ontmoeten we kleine en grote dieren van over de hele wereld. We stoppen ook regelmatig om zelf even lekker het beest uit te hangen of een doe-opdracht uit te voeren.

8.30 - 18.00 uur

Sta tijdens deze uitstap oog in oog met een bruine beer of loop door het oehoe bos tussen deze indrukwekkende vogels. Ontdek de gezellige boerderijdieren, ga het regenwoud binnen en ontdek de vele
reptielen, insecten,.. in de reptielenzolder!

Wat neem je mee?
Grabbelpassjaaltje is verplicht te dragen tijdens de activiteiten!

De materiaallijst per dag kan je vinden via www.maldegem.be/webshop (activiteiten). Klik op de gewenste

Dit kan aangekocht worden in de webshop.

activiteit om info te krijgen over de benodigdheden.

