
Uitstappen Spelewijs zomer 2017 
 

 

 
alle groepen 

Pimpampoentjes = kleuterleeftijd 

Koala’s = lagere school 

Grizzly’s = 12+ 

 

Week 1 - woensdag 5/07 t.e.m. vrijdag 7/07 

Weekthema We gaan naar de maan 

Uitstappen / 

Andere info   

 

Week 2 - maandag 10/07 t.e.m. vrijdag 14/07 

Weekthema Techniek is Sjiek 

Uitstappen woensdag 12/07: zwemmen 

 alle groepen 

 afspraak om 8:30 uur! 

donderdag 13/07: Merghelynckmuseum 

 Pimpampoentjes  en Koala’s 

 we volgen een heuse lakei-opleiding! 

 normale tijdstippen 

vrijdag 14/07: kinderfestival Kid Rock 

 Grizzly’s 

 een festival speciaal voor kinderen in Berchem! 

 neem zeker een picknick mee! 

 de tijdstippen zijn nog niet gekend 

Andere info   

 

  



 

Week 3 - maandag 17/07 t.e.m. donderdag 20/07 

Weekthema Iedereen is van de wereld 

Uitstappen woensdag 19/07: zwemmen 

 alle groepen 

 afspraak om 8:30 uur! 

donderdag 20/07: Inleefspel YFU 

 Koala’s 

 We leren de Indische cultuur kennen! 

 normale tijdstippen 

donderdag 20/07: Fedasil Poelkapelle 

 Grizzly’s 

 We krijgen een rondleiding in Fedasil. Daarna spelen we 

spelletjes met de kinderen en jongeren die er verblijven 

 Normale tijdstippen 

Andere info donderdag 20/07: Spelewijs by night  

 alle groepen  

 We overnachten in De Klepper!  

 Materiaallijst volgt na inschrijving (slaapzak, toiletgerief, …)  

 De donderdag verloopt zoals een gewone Spelewijsdag. 

Kinderen die blijven slapen, doen ’s avonds een superleuke 

avondactiviteit, en mogen iétsje langer opblijven dan ze thuis 

mogen ;-). Je kan je kind op vrijdag 21 juli terug komen 

oppikken tussen 9 en 10 uur.  

 Deze activiteit is niet gratis! Deelname kost € 8,00 bovenop de 

dagprijs Er wordt een avondmaal en ontbijt voorzien voor alle 

kinderen die zich inschrijven. Je schrijft in en betaalt tegen 

vrijdag 14 juli ten laatste.  

  

Week 4 - maandag 24/07 t.e.m. vrijdag 28/07 

Weekthema Knoeien en klungelen 

Uitstappen woensdag 26/07: zwemmen 

 alle groepen 

 afspraak om 8:30 uur! 

Andere info  

 

Week 5 - maandag 31/07 t.e.m. vrijdag 04/08 

Weekthema Fata Morgana 

Uitstappen woensdag 2/08: zwemmen 

 alle groepen 

 afspraak om 8:30 uur! 

donderdag 3/08: Bellewaerde 

 alle groepen 

 neem zeker een picknick mee! 

 gewone tijdstippen 

Andere info  



 

 Week 6 - maandag 07/08 t.e.m. vrijdag 11/08  

Weekthema De betoverde snoepfabriek 

Uitstappen woensdag 09/08: zwemmen 

 alle groepen 

 afspraak om 8:30 uur! 

donderdag 10/08: Jules Destrooper 

 Koala’s en Grizzly’s 

 We bezoeken het bezoekerscentrum van koekjesfabriek Jules 

Destrooper. 

 Normale tijdstippen 

Andere info  

 

Week 7 - woensdag 16/08 t.e.m. vrijdag 18/08  

Weekthema GO IV 

Uitstappen woensdag 16/08: zwemmen 

 alle groepen  

 afspraak om 8:30 uur! 

donderdag 17/08: avonturenparcours Sporttrack 

Grizzly’s

  We gaan op avonturentocht! Doe sportieve kledij aan. 

 Normale tijdstippen 

vrijdag 18/08: boerderij ‘t Fazantenhof 

 Pimpampoentjes  en Koala’s

 Samen de boer op! Laarzen en kledij die vuil mag zijn is 

belangrijk. 

 Neem zeker een picknick mee! 

 Normale tijdstippen 

Andere info  

 

Week 8 - maandag 21/08 t.e.m. woensdag 23/08  

Weekthema Festivalitis 

Uitstappen / 

Andere info  

 

 


