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.

Waar?

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.

ZOEBER

Kinderen weten waarom!

R

Wanneer?

Let op: vrijdag 21 juli en dinsdag 15 augustus is er
géén werking!

Voor wie?

Speelplein

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!
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Week 9: 28 tot 31 aug
Nous sommes
(p)artistiques!

Kleuter:
Deze week start met een tentoonstelling en
verkoop van allerlei prachtige kunstwerken.
Daarna volgen de kleuters het voorbeeld van
de Chinese toeristen met hun fototoestel!
Groot:

U i t d a g i n g
Panamarenko
U i t d a g i n g
Magritte
Choco-toff:
Ik ga op reis en ik neem mee… Ontdek elk
continent door opdrachten en spelletjes!

U i t d a g i n g
Ramblas

Di 30 augustus
Kleuter:
We starten in Italië met het maken van een
pizza—twist. Daarna ontdekken ze een tropisch vogelei. Wat zou daarin zitten?

U i t d a g i n g
Nana’ s
Groot:

U i t d a g i n g
Schimmenspel
In de namiddag ontwerpen de grote een
mozaïek van cupcakes. Echt kunstig lekker!

Choco-toff:

U i t d a g i n g
Andy Warhol
U i t d a g i n g
Slinkachu

Wo 30 augustus
Kleuter:
De kleuters gaan internationaal. Alle
mogelijke sporten passeren de revue.

U i t d a g i n g
Park Guel
Groot:
Kom allerhande variaties op vlaggenroof
spelen. Welke landen kan jij veroveren?
Daarna maken de grote een reisje rond de
wereld. Los de opdrachten op!
Choco-toff:
Maak in de voormiddag een culinaire reis. Wat
je allemaal zal maken zal je woensdag merken.
In de namiddag wordt de zandbak omgebouwd
tot Afrikaanse paalwoning. Leve Afrika!

Do 31 augustus
Kleuter:

U i t d a g i n g
Rosas danst
Groot:
RISK in ‘t groot voor de grote!
Choco-toff:
Opgelet! De grafkelder is geopend. Bereid
je voor op het grote Da Vinci Code spel!

ALLERLAATSTE TOPPER!
Er is iets aan de hand met de tekst
in deze folder… Enkele woorden veranderen in vreemde
tekeningen. Heeft de slotshow hier iets mee te
maken?!
Kom deze week elke dag
naar het speelplein. Wie
weet kan je zo dit raadsel
oplossen!
Ghost Rocker Lauren komt
deze artistieke week met
een fortissimo afsluiten!
Boek je vliegtuigticket
naar speelplein ZOEBER
samen met je mama
en papa en kom mee
genieten van een
geweldige reis!

TOPPER

Ma 29 augustus

