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KWAKJES (1e Kleuterklas & Instapklasje) 

Maandag  
4 maart 2019 

Voormiddag Alle kleuren van de regenboog 
We duiken de wondere wereld van de kleuren! Al spelend en knutselend ontdekken 
we alle kleuren van de regenboog!  
 

Namiddag Multimove 
Sporten op maat voor de allerkleinsten! In deze workshop kan je je volledig uitleven 
en leer je een hele boel verschillende bewegingen. We leren een hele hoop sporten 
kennen zodat jij kan ontdekken welke sport jij het leukste vind!  
 

Dinsdag  
5 maart 2019 

Voormiddag Zoutdeegcreaties 
We steken de handen uit de mouwen en zetten onze bakkersmuts op! Geen koekjes, 
cake of pannenkoeken, maar wel zoutdeeg! Niet echt lekker om op te eten, maar 
heerlijk om mee te boetseren! 
 

Namiddag Bere-lekker! 
De beer gromt van de honger... snel moet er lekkers gemaakt worden! We maken in 
deze kookworkshop allerlei kleine berengerechtjes. Van berenboterhammen tot 
berenfruitjes. Speciaal voor de allerkleinsten. 
 

Woensdag  
6 maart 2019 

Voormiddag Multimove 
Sporten op maat voor de allerkleinsten! In deze workshop kan je je volledig uitleven 
en leer je een hele boel verschillende bewegingen. We leren een hele hoop sporten 
kennen zodat jij kan ontdekken welke sport jij het leukste vind!  
 

Namiddag Improyoga 
Altijd al gedroomd van een wereldreis? Grijp jouw kans en zet je schrap voor een 
adembenemend avontuur vol leuke spelletjes, acrobatische tricks en rustgevende 
massagekneepjes. 
 

Donderdag  
7 maart 2019 

Voormiddag Pieter Potlood 
Pieter Potlood is een muzikale kleurencomponist die ervan droomt een fantastisch 
kunstwerk te schilderen. Maar het lukt hem niet zo goed. Misschien brengen de 
kinderen hem op een grandioos idee? Maar welke kleuren heeft hij nodig en hoe 
maak je roze, groen, oranje, grijs? 
 

Namiddag Theatervoorstelling: nnNIAUWww 
Een piloot landt voor je neus. Hij vertelt de passagiers leuke vliegtuigverhalen en 
zingt en danst met hen op luchtige liedjes. Een luchtige voorstelling voor iedereen die 
meevliegt. Je zal in de wolken zijn! 
 

Vrijdag  
8 maart 2019 

Voormiddag UITSTAP: Natuurdag in manege Forestables 
Vandaag gaan we op uitstap in eigen dorp! Manege Forestables opent zijn deuren 
voor ons en laat ons kennismaken met hun pony’s! We komen alles over de paarden 
te weten, gaan op avontuur in het bos, knutselen de leukste spulletjes en leven ons 
helemaal uit! 
 

Namiddag 
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DWERGJES (2e Kleuterklas) 
Maandag  
4 maart 2019 

Voormiddag Multimove 
Sporten op maat voor de allerkleinsten! In deze workshop kan je je volledig uitleven 
en leer je een hele boel verschillende bewegingen. We leren een hele hoop sporten 
kennen zodat jij kan ontdekken welke sport jij het leukste vind!  
 

Namiddag Alle kleuren van de regenboog 
We duiken de wondere wereld van de kleuren! Al spelend en knutselend ontdekken 
we alle kleuren van de regenboog!  
 

Dinsdag  
5 maart 2019 

Voormiddag De leukste carnavalgerechtjes! 
Van eetbare confetti tot smakelijke clowntjes! Zo grappig was een kookworkshop 
nog nooit! 
 

Namiddag Zoutdeegcreaties 
We steken de handen uit de mouwen en zetten onze bakkersmuts op! Geen koekjes, 
cake of pannenkoeken, maar wel zoutdeeg! Niet echt lekker om op te eten, maar 
heerlijk om mee te boetseren! 
 

Woensdag  
6 maart 2019 

Voormiddag Improyoga 
Altijd al gedroomd van een wereldreis? Grijp jouw kans en zet je schrap voor een 
adembenemend avontuur vol leuke spelletjes, acrobatische tricks en rustgevende 
massagekneepjes. 
 

Namiddag Multimove 
Sporten op maat voor de allerkleinsten! In deze workshop kan je je volledig uitleven 
en leer je een hele boel verschillende bewegingen. We leren een hele hoop sporten 
kennen zodat jij kan ontdekken welke sport jij het leukste vind!  
 

Donderdag  
7 maart 2019 

Voormiddag Pieter Potlood 
Pieter Potlood is een muzikale kleurencomponist die ervan droomt een fantastisch 
kunstwerk te schilderen. Maar het lukt hem niet zo goed. Misschien brengen de 
kinderen hem op een grandioos idee? Maar welke kleuren heeft hij nodig en hoe 
maak je roze, groen, oranje, grijs? 
 

Namiddag Theatervoorstelling: nnNIAUWww 
Een piloot landt voor je neus. Hij vertelt de passagiers leuke vliegtuigverhalen en 
zingt en danst met hen op luchtige liedjes. Een luchtige voorstelling voor iedereen die 
meevliegt. Je zal in de wolken zijn! 
 

Vrijdag   
8 maart 2019  

Voormiddag 
 

UITSTAP: Natuurdag in manege Forestables 
Vandaag gaan we op uitstap in eigen dorp! Manege Forestables opent zijn deuren 
voor ons en laat ons kennismaken met hun pony’s! We komen alles over de paarden 
te weten, gaan op avontuur in het bos, knutselen de leukste spulletjes en leven ons 
helemaal uit! 
 

Namiddag  
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BENGELS (3e Kleuterklas) 
Maandag  
4 maart 2019 

Voormiddag Het is koekenbak! 
Met onze eigen koekpottenmix gaan we aan de slag en maken we de echte en unieke koekjes. 
Geen koekje zonder leuke versiering trouwens! Bakken maar. 
 

Namiddag Hippe schudbollen 
In deze knutselworkshop gaan we zelf aan de slag en maken we een coole schudbol. Geen 
sneeuw in onze bollen, maar een kleurrijk monster in een glitterdouche! 
 

Dinsdag  
5 maart 2019 

Voormiddag Make some noise! 
In deze workshop maken we onze eigen instrumenten! Drums, gitaren, violen en trompetten, 
wij gaan niet naar de muziekwinkel, maar maken ze gewoon helemaal zelf! 
 

Namiddag Multimove 
Sporten op Bengelmaat! In deze workshop kan je je volledig uitleven en leer je een hele boel 
verschillende bewegingen. We leren een hele hoop sporten kennen zodat jij kan ontdekken 
welke sport jij het leukste vind!  
 

Woensdag  
6 maart 2019 

Voormiddag Zwemmen 
Naar goed gewoonte trekken we op woensdag naar het zwembad voor een verfrissende duik 
in het water. Niet naar Overijse want het zwembad is gesloten, daarom trekken we deze keer 
naar Waterloo!  
 

Namiddag Cinema Grabbelpas 
Een leuke film bekijken in onze enige echte Grabbelpascinema! 
 

Donderdag  
7 maart 2019 

Voormiddag Sportworkshop: Ballen bij de vleet! 
In deze sportworkshop komen een heleboel balsporten aan bod. Naast sporten als hockey en 
tennis komen er ook iets minder bekende sporten aan bod! 
 

Namiddag Theatervoorstelling: nnNIAUWww 
Een piloot landt voor je neus. Hij vertelt de passagiers leuke vliegtuigverhalen en zingt en 
danst met hen op luchtige liedjes. Een luchtige voorstelling voor iedereen die meevliegt. Je zal 
in de wolken zijn! 
 

Vrijdag  
8 maart 2019 

Voormiddag 
 

UITSTAP: Natuurdag in manege Forestables 
Vandaag gaan we op uitstap in eigen dorp! Manege Forestables opent zijn deuren voor ons 
en laat ons kennismaken met hun pony’s! We komen alles over de paarden te weten, gaan op 
avontuur in het bos, knutselen de leukste spulletjes en leven ons helemaal uit! 
 

Namiddag 
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GRABBELS (1e & 2e Leerjaar) 
Maandag  
4 maart 2019 

Voormiddag Hippe schudbollen 
In deze knutselworkshop gaan we zelf aan de slag en maken we een coole schudbol. Geen 
sneeuw in onze bollen, maar een kleurrijk monster in een glitterdouche! 
 

Namiddag Taartenbakkerij 
Het is Taartjesbak! Maak je eigen taartjes en smul ze nadien lekker op of geef ze cadeau! 
 

Dinsdag  
5 maart 2019 

Voormiddag Sportworkshop: Ballen bij de vleet! 
In deze sportworkshop komen een heleboel balsporten aan bod. Naast sporten als hockey 
en tennis komen er ook iets minder bekende sporten aan bod! 
 

Namiddag Make some noise! 
In deze workshop maken we onze eigen instrumenten! Drums, gitaren, violen en 
trompetten, wij gaan niet naar de muziekwinkel, maar maken ze gewoon helemaal zelf! 
 

Woensdag  
6 maart 2019 

Voormiddag Mep er op los! 
In deze workshop maken we kabaal, lawaai, herrie en geluid. Je zou het ook muziek 
kunnen noemen natuurlijk. We meppen er op los en maken zo de mooiste melodietjes! 
 

Namiddag Cinema Grabbelpas 
Een leuke film bekijken in onze enige echte Grabbelpascinema! 
 

Donderdag  
7 maart 2019 

Voormiddag Zwemmen 
Naar goed gewoonte trekken we op woensdag naar het zwembad voor een verfrissende 
duik in het water. Niet naar Overijse want het zwembad is gesloten, daarom trekken we 
deze keer naar Waterloo!  
 

Namiddag Theatervoorstelling: nnNIAUWww 
Een piloot landt voor je neus. Hij vertelt de passagiers leuke vliegtuigverhalen en zingt en 
danst met hen op luchtige liedjes. Een luchtige voorstelling voor iedereen die meevliegt. 
Je zal in de wolken zijn! 
 

Vrijdag  
8 maart 2019 

Voormiddag UITSTAP: Blacklight minigolf & Bowlen 
We stappen vandaag de bus op naar Braine-L’Alleud en brengen een bezoekje aan de 
Bowl Factory. Geen gewone fabriek, maar eentje gevuld met bowlingbanen! En als at nog 
niet genoeg is gaan we die dag ook nog met iets kleinere ballen aan de slag; blacklight 
minigolf! 
 

Namiddag 
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POEMBA’S (3e & 4e Leerjaar) 
Maandag  
4 maart 2019  

Voormiddag Mep er op los! 
In deze workshop maken we kabaal, lawaai, herrie en andere geluiden. Je zou het ook 
muziek kunnen noemen natuurlijk. We meppen er op los en maken zo de mooiste 
melodietjes! 
 

Namiddag Bibberrobotjes 
Bibberrobots zijn hele kleine robotjes die, hoe kan het ook anders, bibberen! Ze leiden hun 
eigen leven en gaan van hot naar her. Wij gaan met ons gereedschap aan de slag en 
maken zelf een berg kleine bibberaars! 
 

Dinsdag  
5 maart 2019 

Voormiddag Zwemmen 
Naar goed gewoonte trekken we op woensdag naar het zwembad voor een verfrissende 
duik in het water. Niet naar Overijse want het zwembad is gesloten, daarom trekken we 
deze keer naar Waterloo!  
 

Namiddag Cinema Grabbelpas 
Een leuke film bekijken in onze enige echte Grabbelpascinema! 
 

Woensdag  
6 maart 2019 

Voormiddag Cartoons tekenen 
We krijgen een bezoek van een echte tekenaar. Hij leert ons de kneepjes van het vak en 
toont ons hoe we de zotste, grappigste en coolste cartoons kunnen tekenen. Op het einde 
van deze workshop wandel je buiten met de skills van een echte cartoonist! 
 

Namiddag Graffiti 
Met de spuitbus in de hand geven we de graffitimuur een nieuw jasje! We zetten onze 
eigen tags en maken samen een prachtig graffiti kunstwerk! 
 

Donderdag  
7 maart 2019 

Voormiddag Suikervrij koken 
In deze workshop halen we onze kookskills nog eens boven . Wist je trouwens dat je perfect 
zónder suiker kan koken? Akkoord, suiker is lekker, maar suiker-vrij kan nóg lekkerder zijn! 
Hier kom je te weten hoe dat kan! 
 

Namiddag Sportworkshop: Ballen bij de vleet! 
In deze sportworkshop komen een heleboel balsporten aan bod. Naast sporten als hockey 
en tennis komen er ook iets minder bekende sporten aan bod! 
 

Vrijdag  
8 maart 2019 

Voormiddag UITSTAP: Blacklight minigolf & Bowlen 
We stappen vandaag de bus op naar Braine-L’Alleud en brengen een bezoekje aan de Bowl 
Factory. Geen gewone fabriek, maar eentje gevuld met bowlingbanen! En als at nog niet 
genoeg is gaan we die dag ook nog met iets kleinere ballen aan de slag; blacklight 
minigolf! 
 

Namiddag 
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PLUSSERS (5e & 6e Leerjaar) 
Maandag  
4 maart 2019 

Voormiddag Bibberrobotjes 
Bibberrobots zijn hele kleine robotjes die, hoe kan het ook anders, bibberen! Ze leiden hun 
eigen leven en gaan van hot naar her. Wij gaan met ons gereedschap aan de slag en maken 
zelf een berg kleine bibberaars! 
 

Namiddag Mep er op los! 
In deze workshop maken we kabaal, lawaai, herrie en andere geluiden. Je zou het ook 
muziek kunnen noemen natuurlijk. We meppen er op los en maken zo de mooiste 
melodietjes! 
 

Dinsdag  
5 maart 2019 

Voormiddag Cinema Grabbelpas 
Een leuke film bekijken in onze enige echte Grabbelpascinema! 
 

Namiddag Zwemmen 
Naar goed gewoonte trekken we op woensdag naar het zwembad voor een verfrissende 
duik in het water. Niet naar Overijse want het zwembad is gesloten, daarom trekken we 
deze keer naar Waterloo!  
 

Woensdag  
6 maart 2019 

Voormiddag Graffiti 
Met de spuitbus in de hand geven we de graffitimuur een nieuw jasje! We zetten onze eigen 
tags en maken samen een prachtig graffiti kunstwerk! 
 

Namiddag Cartoons tekenen 
We krijgen een bezoek van een echte tekenaar. Hij leert ons de kneepjes van het vak en 
toont ons hoe we de zotste, grappigste en coolste cartoons kunnen tekenen. Op het einde 
van deze workshop wandel je buiten met de skills van een echte cartoonist! 
 

Donderdag  
7 maart 2019 

Voormiddag Sportworkshop: Ballen bij de vleet! 
In deze sportworkshop komen een heleboel balsporten aan bod. Naast sporten als hockey en 
tennis komen er ook iets minder bekende sporten aan bod! 
 

Namiddag Suikervrij koken 
In deze workshop halen we onze kookskills nog eens boven . Wist je trouwens dat je perfect 
zónder suiker kan koken? Akkoord, suiker is lekker, maar suiker-vrij kan nóg lekkerder zijn! 
Hier kom je te weten hoe dat kan! 
 

Vrijdag  
8 maart 2019 

Voormiddag UITSTAP: Blacklight minigolf & Bowlen 
We stappen vandaag de bus op naar Braine-L’Alleud en brengen een bezoekje aan de Bowl 
Factory. Geen gewone fabriek, maar eentje gevuld met bowlingbanen! En als at nog niet 
genoeg is gaan we die dag ook nog met iets kleinere ballen aan de slag; blacklight minigolf! 
 

Namiddag 

 
 


