In de

bubbel St. Niklaas

hebben we tijdens de zomervakantie volgende extra’s in petto.

Enkele extra’s zijn voor iedereen, voor andere moet specifiek worden ingeschreven. Meer info staat per
activiteit vermeld. We gaan alvast voor een fantastische zomer!
Denken jullie eraan om de kledij van uw kind aan te passen aan het weer? Petje bij mooi weer, extra trui of
regenjas bij slecht weer? Ook het zwemgerief mag bij mooi weer zeker worden meegebracht!

1 en 2 juli staat een

op de speelplaats! Dolle pret verzekerd!

Dinsdag 6 juli gaan we zwemmen.
Het zwemmen is bedoeld voor kinderen tussen 4 en 6 jaar. Alle kinderen
zwemmen in het kleine badje met bandjes. We vragen om de bandjes opgeblazen
mee te geven.
Zijn bandjes niet meer nodig? Vermeld dit dan uitdrukkelijk in je mail om in te
schrijven!
Er wordt 2 euro per zwembeurt aangerekend.
We vertrekken om 14u richting zwembad en zijn pas tegen 17u terug in St. Niklaas.

Donderdag 14 juli kijken we lekker chill naar de film ‘Ratatouille’. Een hapje en een
drankje kunnen uiteraard niet ontbreken!

15 Juli is onze traditionele frietjesdag! We voorzien voor alle kinderen overheerlijke,
goudgele frietjes met een frikandel en een sausje. Mag uw kind geen frietjes eten?
Geef ons dan zeker een seintje!

De week van 9 – 13 augustus voorzien we op de speelplaats een
.

Donderdag 12 augustus gaan we met de kinderen die zijn ingeschreven naar de
. We spelen er op de speeltuin, maken een leuke wandeling en
genieten daarna van een heerlijke picknick. We vertrekken rond 13u30 en zijn pas tegen 17u
terug.

Dinsdag 17 augustus zijn we klaar voor een fout feestjeeeeeeee! Alle kinderen
mogen verkleed, met gekke kapsels,… naar de opvang komen!
Hoe gekker, hoe liever!

Woensdag 18 augustus gaan we op stap met Jaek en Nink. Tijdens de

leren we
meer over de zuivel en het rijke boterverleden van Stad Diksmuide. Het parcours is ongeveer 4 km.
We koppelen deze wandeling opnieuw aan een leuke picknick en komen tegen 17u terug naar St. Niklaas .
We nemen alle kinderen van deze bubbel mee die in de namiddag aanwezig zijn.

Op donderdag 19 augustus mogen de kinderen hun fiets, step, skeelers,… naar de
opvang meebrengen. Op de parking van Prutske voorzien we een spannend
.

Vrijdag 27 augustus gaan we ons, na een heel lange tijd, helemaal uitleven in
in Diksmuide. We vertrekken rond 13u te voet en zijn tegen 17u30 terug. Voor deze
uitstap wordt 5 euro gefactureerd. Inschrijven via mail is noodzakelijk.

