
Petegem 

DE STIP  
VAN 29 JUNI TOT 20 JULI 

 

Vrijdag 29 juni 

Nm KL & LL: Om het schooljaar af te sluiten, heeft de begeleiding allerlei ontspannende 

spelletjes voorzien. Het zal een onvergetelijke namiddag worden, zodat we met een leuke 

glimlach naar het voorbij schooljaar kunnen terugblikken.  

 

Maandag 2 juli 

KL & LL: In de wereld zijn er heel veel stippen aanwezig. Om de stippen beter te kunnen zien, 

zullen jullie een kijkbuis knutselen. De kleuters mogen de kijkbuis versieren met allerlei 

stipjestechnieken, de leerlingen mogen de kijkbuis versieren aan de hand van dotpainting. 

De begeleiding is alvast benieuwd naar jullie knutseltalenten.  

 

Dinsdag 3 juli 

KL & LL: We spelen spelletjes waar stippen de hoofdrol spelen.  

 

Woensdag 4 juli 

KL & LL: We zijn er van overtuigd dat jullie het voorbije schooljaar hard gewerkt hebben en na 

inspanning, moet er ontspanning komen. Aan de hand van eenvoudige en ontspannende 

yogaoefeningen, zullen we jullie proberen te ontspannen.  

 

Donderdag 5 juli 

KL & LL: We hebben een grote stip gemaakt die jullie mogen versieren met cirkels. Daarnaast 

gaan we onze emoties op allerlei manieren uiten.  

 

Vrijdag 6 juli 

KL & LL: De kabouters zijn hun stippen van hun paddenstoelen-huisjes kwijt. Ze zijn gestolen 

door de trollen, maar natuurlijk kunnen ze de stippen terugwinnen door opdrachten uit te 

voeren. Komen jullie helpen om de stippen terug te krijgen?  

 

Maandag 9 juli 

KL & LL: Wie kan de stippen bijhouden?  

 

Dinsdag 10 juli 

KL & LL: Jullie buikjes zullen verwend worden met lekkere cup cakes. Komen jullie helpen om 

de eetbare paddenstoelen te bereiden en te versieren?   
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Woensdag 11 juli 

KL & LL: Jullie zullen verdeeld worden in 2 groepen. De eerste groep stippelt een route uit, de 

tweede groep zal de eerste groep vervolgens moeten zoeken. Eenmaal aangekomen op 

onze bestemming, gaan we samen picknicken en een spel spelen. Na de middag worden 

de rollen omgewisseld. Doe alvast maar jullie wandelschoenen aan.  

 

Donderdag 12 juli 

Vm KL: Wij doen gezelschapsspelletjes met stipjes.  

3de KL & LL: We gaan op uitstap naar de Blaarmeersen. We vertrekken om 9u00 en zijn terug 

rond 16u00. De begeleiding hun rugzak staat alvast klaar om er een onvergetelijke dag van 

te maken. Breng jullie zwemgerief, zonnecrème, pet en voldoende water mee. Gelieve alles 

in een degelijke rugzak met riemen te steken.  

 

Vrijdag 13 juli 

KL & LL: Iedereen op zijn stip, bewegen we vandaag op muziek.  

 

Maandag 16 juli 

KL & LL: We maken een kleurrijke, gespikkelde smiley.  

 

Dinsdag 17 juli 

KL & LL: Iedereen mag ‘de stip’ zijn in een fantasiespel.  

 

Woensdag 18 juli 

KL & LL: In het televisieprogramma ‘De stip’, mag de persoon die de stip gevonden heeft een 

wens doen. Wij hebben het spel een beetje aangepast en vandaag zetten wij sporten in de 

kijker. Wie als eerste op de stip kan gaan staan, mag zijn/haar favoriete sport naar voor 

brengen. Het wordt een intensieve dag en er zullen alvast heel wat nieuwe sporten aanbod 

komen.  

 

Donderdag 19 juli 

KL & LL: Tijdens de uitgestippelde tocht, zullen jullie grote stippen moeten zoeken. Als jullie een 

stip gevonden hebben, moeten jullie stoppen en een daar bijhorende opdracht uitvoeren.  

 

Vrijdag 20 juli 

KL & LL: Om het thema ‘De stip’ af te sluiten, gaan we een kunstwerk maken met stippen. 

Jullie krijgen enkel verf, wattenstaafjes en papier. Door gebruik te maken van jullie fantasie, 

zal jullie kunstwerk zeker en vast prachtig zijn.  

 

  



Petegem 

HET RARITEITENKABINET   
VAN 13 AUGUSTUS TOT 31 AUGUSTUS 

 

Maandag 13 augustus 

KL & LL: Na een welverdiende vakantie, zijn we helemaal klaar om jullie terug te ontvangen 

voor ons nieuw thema, het rariteitenkabinet. Tegenwoordig wordt er heel veel 

recyclagemateriaal gebruikt. Om het milieu een handje te helpen, gaan wij knutselen met 

recyclagemateriaal. Komen jullie helpen om het materiaal een nieuw leven te geven? 

 

Dinsdag 14 augustus  

KL & LL: Er bestaan heel wat verschillende muziekgenres. Het ene vinden we fantastisch en 

het andere vinden we eerder raar. Vandaag gaan we een kunstwerk maken, maar niet 

zomaar een kunstwerk. We gaan dit maken op verschillende muziekgenres. Zijn jullie ook 

benieuwd hoe jullie kunstwerk er zal uitzien?  

 

Woensdag 15 augustus 

GESLOTEN 

 
 

Donderdag 16 augustus 

KL & LL: We gaan dansen op rare geluiden, met rare bewegingen en rare snuitjes.  

 

Vrijdag 17 augustus 

VM LL: We gaan een interactief spel spelen waarbij jullie in een kamer worden ‘opgesloten’. 

Door middel van het zoeken naar sleutels, codes en aanwijzingen, en door het oplossen van 

puzzels en raadsels kunnen jullie ontsnappen uit de escape room.  

NM KL: De puzzels, raadseltjes, zoekopdrachten, en nog zoveel meer zullen jullie helpen om 

de opvang te verlaten.  

 

Maandag 20 augustus  

KL & LL: Overal op de aarde komen we ‘vlekken’ tegen en vandaag gaan wij op zoek naar 

deze vlekken. Soms zijn ze heel klein, soms zijn ze heel groot. Als we een vlek gevonden 

hebben, gaan we deze overtekenen en vervolgens uitvergroten. Tot slot maken we er een 

bijzondere tekening van. Jullie fantasie en tekenkunsten zullen jullie vandaag zeker nodig 

hebben!  

 

Dinsdag 21 augustus 

KL & LL: We gaan omgekeerd dansen.  
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Woensdag 22 augustus 

KL & LL: Jullie kennen zeker en vast heel wat spelletjes, maar hebben jullie ook al eens de 

hedendaagse spelletjes gespeeld op een andere en bizarre manier?  

 

Donderdag 23 augustus 

KL & LL: We gaan op uitstap naar Domein De Ghellinck. We vertrekken om 9u00 en we zijn 

terug rond 16u00. We hebben alvast een leuke uitdaging klaar voor jullie. 

 

 

Vrijdag 24 augustus 

KL & LL: Zelf slijm maken is mateloos populair en daarom zijn wij opzoek gegaan naar een 

wondermiddel om slijm te maken. Komen jullie helpen om het wonderslijm te maken?  

 

Maandag 27 augustus 

KL & LL: Het proefkabinet van Dokter Spok.  

 

 

Dinsdag 28 augustus 

KL & LL: Omgekeerde dag. We gaan zelf ons middagmaal maken, jullie moeten geen 

lunchpakket meebrengen.  

 

 

Woensdag 29 augustus 

KL & LL: We leven ons in het rariteitenkabinet in. 

 

Donderdag 30 augustus 

KL & LL: Met rare kledij en attributen gaan we sporten.  

 

Vrijdag 31 augustus 

KL & LL: Kennen jullie de annimaliëtocht al? Deze zullen jullie vandaag op een leuke en 

speelse manier leren kennen.  

 

 

 

 

 


