Wat?

Prijs?

Speelplein Zoeber houdt vast aan een open
speelpleinwerking, waarbij het kind centraal
staat. Kinderen kunnen naar hartenlust spelen op het uitdagend terrein, met insprirerend spelmateriaal en creatieve monitoren.
Het mag duidelijk zijn dat Zoeberaars zich
geen moment kunnen vervelen.

voormiddag: € 2,5
namiddag: € 2,5
warme middagmaal: € 3
extra bonnetje (koek/drank): € 1
speelpas: € 25 (10-beurtenkaart + 1 gratis)

Mocht het weer wat tegen zitten, dan kan er
binnen worden gespeeld. Zoeber beschikt

Speelplein

ZOEBER
Kinderen weten waarom!

Wanneer?
Zoeber is van 1 juli tot en met 31 augustus open van
maandag tot vrijdag, telkens van 7 uur tot 18 uur.
Activiteiten zijn er van 8.30 tot 12 uur en van
13.30—17.30 uur.
Let op: vrijdag 21 juli en dinsdag 15 augustus is er
géén werking!

Waar?

Voor wie?
Iedereen tussen 3 en 15 jaar is van harte
welkom tijdens de paas– en zomervakantie.
Zowel voor kleuters als voor de oudsten is er
een aparte werking voorzien.

Speelplein Zoeber
Oude Rozebekestraat 53—8800 Hooglede
Tel: 051/ 24 14 15
E-mail: speelplein.zoeber@gmail.com
www.zoeber.be

Fietspooling!
Kom veilig met de fiets naar speelplein Zoeber onder begeleiding van onze animatoren.
Spaar voldoende stempels en krijg een leuke fietsgadget cadeau!
Ontdek de begeleide fietsroute via zoeber.be!

Week 2: 10 tot 14 juli
Waar is Wakkerdam?

Vr 14 juli

Ma 10 juli

Wo 12 juli

Kleuters:

Kleuters:

We bouwen zelf met klei en zand de stad Wakkerdam, de stad waar ook Wally een ganse
week vertoeft. In de namiddag nemen de weerwolven het op tegen de lustige vampieren. Wie
wint?

De weerwolven van Wakkerdam liggen op de
loer. We bouwen vlug een stevig fort met
knussige kussens om ons te beschermen en
gaan op zoek naar een manier om die boze
wolven te verdrijven.

Groot:

Groot:

Alle inwoners van Wakkerdam zijn wel héél erg
wakker vandaag, tijd om die sportschoenen aan
te trekken! Ook in de namiddag staan allerlei
spelletjes op het programma en komt ook de
waarzegster langs om de toekomst van Wakkerdam te voorspellen…

We maken ons eigen tof kaartspel van
Weerwolven en maken een reusachtige tekening van “Waar is Wally”. In de namiddag
gaan we in Hooglede op zoek naar Wally,
maar pas op van de hongerige weerwolven,
de gevaarlijke tovenaar en het gevreesde
spiekend meisje...

Do 13 juli

Kleuters:
Kleuters:
Wally en zijn grootmoeder hebben zin in een
lekkere picknick in het bos, we maken dus lekkere koekjes klaar om mee te nemen! Maar ook
de boze wolf eet graag koekjes en is verlekkerd
op het rode kapje van Wally. Kan Wally op tijd
aan de wolf ontsnappen?

We knutselen een reusachtige maar vriendelijke weerwolf die een voorbeeld kan zijn
voor alle andere weerwolven van de stad. In
de namiddag is er de grote burgemeesterverkiezing van Wakkerdam!

Groot:

Groot:

Oh neen, Wally is verdwenen! En waar heeft hij
al zijn spullen en z’n lekkere Wallytaart nagelaten? Als hij maar niet wordt opgegeten door de
weerwolven van de stad. Alle inwoners krijgen
vlug een snelcursus om aan de weerwolven van
Wakkerdam te kunnen ontsnappen.

Vandaag spelen we een ganse dag Weerwolven in het levensecht!
Ketz’up (12+): Word animator voor één
dag! Op woensdagavond help je ook al mee
met de voorbereiding, samen met de ganse
animatorenploeg.

De kleuters gaan naar

Pairi Daiza.
De groten trekken naar

Walibi.

Deelnameprijs:
Pairi Daiza: € 25,00
Walibi: € 25,00
In de prijs is zowel het toegangsticket als het busvervoer
inbegrepen.
Info en inschrijven:
Aan de receptie van het speelplein! De inschrijving is pas definitief na betaling.

Let wel:
Het speelplein blijft een ganse dag
open. Voor de anderen worden er
allerhande leuke spelen, activiteiten, … voorzien

TOPPER

Di 11 juli

Op vrijdag 14 juli gaan we met Speelplein
Zoeber naar een pretpark.

