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
immers over meer dan voldoende
binnenruimte.

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.

Speelplein

ZOEBER

Kinderen weten waarom!

Wanneer?

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 8: 21 tot 25 aug
Voorrang van rechts

Kleuter:
De kleuters starten de week extra proper met
hun zelfgemaakte carwash! Kom zeker helpen!
In de namiddag zetten de kleuters de politiepet
op en gaan ze op zoek naar de dader. Jij ook?
Groot:
Jouw behendigheid wordt in de voormiddag heel
erg op de proef gesteld. Ga de uitdaging aan!
In de namiddag gaan de grote hun politieke
standpunten omtrent het verkeer verdedigen.
Kom je de ZOEBER partij steunen?
Choco-toff:
De nieuwe week starten we helemaal in thema
met een quiz over het verkeer. Opgelet want die
put met zand wordt gevaarlijk…
In de namiddag kunnen de kinderen hun fiets
pimpen. Maak er een pareltje van!

Di 22 augustus
Kleuter:
In de voormiddag gaan de kleuters creatief aan
de slag met de verkeerslichten en -borden. Ze
beginnen met verkeerslichtkoekjes en eindigen
met schrinkelsleutelhangers.
In de namiddag gaan we voor alles in het groot en
in het echt. We maken grote verkeersborden en
rijden rond op de go-carts op het plein. ZOEF!
Groot:
De grote dompelen zich deze voormiddag onder
in de wereld van de superhelden. You are a hero!
In de namiddag maken de grote hotdogs. Na het
maken, is het leuk om deze ook op te eten en
dan maken we er beter een wedstrijdje van. Wie
kan er de meeste hotdogs op? Jij?

Wo 23 augustus
Kleuter:
Met zelfgemaakte speelgoedwagens maken de
kleuters bijzondere schilderijen.
Hup, één, twee, drie! In de namiddag volgen
de kleuters een opleiding tot politieagent.
Groot:
Woensdag staat de hele dag in het teken van
de politie. In de voormiddag komt de fashionpolice in actie. In de namiddag moet de politie
het opnemen tegen een gevaarlijke maffiabende die de speelterreinen onveilig maakt.
Choco-toff:
In de voormiddag krijgen de kinderen een
opleiding tot boef . Het is eens iets anders! In
de namiddag zullen ze de opgedane kennis
goed kunnen gebruiken wanneer ze de vlag
moeten stelen. De politie ligt op de loer!

Do 24 augustus
Kleuter:
Busje komt zo! Busje komt zo! Benieuwd wie
ze onderweg tegenkomen en wat er allemaal
gebeurt? Kom langs en ga mee op roadtrip.
In de namiddag vliegen de kleuters op een tapijt het speelplein rond, samen met de Geest.
Groot:
Aspe stopt ermee. Maar de misdaad niet. Wie is
in staat om de nieuwe Aspe te worden?
In namiddag bouwen de grote het een illegale
radiozender. Lukt het om onder de radar van
de politie te blijven?

Choco-toff:
We starten met een heus pannenkoekenontbijt
Dat wordt lekker gezellig! Daarna kunnen de
kinderen deelnemen aan de verkeersopleiding en
het verkeersexamen! Succes!
In de namiddag gaan de kinderen op tocht. De
politie geeft aanwijzingen om de tocht tot een
goed einde te kunnen brengen.

Vr 25 augustus
Kleuter:
Soms loopt het ook eens fout in het verkeer… Wat
als je arm in het gips zit? Dan moet alles met één
arm gebeuren. Kan jij dat ook?
Groot:
De grote spelen deze voormiddag hét spel waar
veel kinderen van dromen! We lappen de regels
aan onze laars en mogen voor één keer een beetje
stout zijn! Gelukkig wel maar voor even!
Choco-toff:
Kruip volledig in de rol van een speurneus en
rechter met het spel van de chocotoff!

TOPPER!
Toon aan de politie dat je de
verkeersregels perfect kent
en verdien je eigen rijbewijs!

TOPPER

Ma 21 augustus

Choco-toff:
De hele dag staat in het teken van de speurneuzen. Laat die hersenen maar werken! Voer
de opdrachten uit en vind de fiets terug!

