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Kinderen

DE WOENSDAGEN
woe. 14u00- 16u30

KLEUTERKUREN
woe. 14u30-16u

Doe mee aan speelse en creatieve
activiteiten. We doen leuke sporten,
spellen en wetenschapsactiviteiten. Ook
uitstapjes en theater staan gepland.
We voorzien een gevarieerd aanbod,
aangepast op het niveau en de interesses
van de groep.
Zo ontdek je het hele jaar verschillende
activiteiten wat je leuk vindt!

Speelse, creatieve en prikkelende kleuteractiviteiten. De ene week spelen we een
spel, de volgende gaan we creatief

aan
de slag. In deze reeks kunnen kleuters
dingen ontdekken en zich in groep
uitleven. Samen spelen, beleven en
genieten!

Leeftijd: 6-12 jaar
Prijs: 80 euro voor een schooljaar.
Paspartoe-kansentarief: 20 euro.
Start: 30 september.
Inschrijven:
Kortenbachstraat 7, 1130 Haren
www.gcdelinde.be

Leeftijd: 4-5 jaar
Prijs: 80 euro voor een schooljaar.
Paspartoe-kansentarief: 20 euro.
Start: 30 september.
Inschrijven:
Kortenbachstraat 7, 1130 Haren
www.gcdelinde.be

Peuter en Kleuter Atelier / La Bulle d’Air
zat. / sam. van 10u tot 12u
FR
La Bulle d’Air vzw ateliers voor ouders en Ateliers asbl La Bulle d’Air pour parents
kinderen van 0 tot 5 jaar. De ateliers zijn et enfants de 0 à 5 ans. Les ateliers sont
een ontmoetingsmoment voor kinderen un point de rencontre pour les enfants
et les parents.
en ouders.
De kinderen leren met elkaar omgaan,
spelen en ontdekken. Voor sommigen
een eerste stap alvorens ze naar een
crèche of dagopvang gaan. Ouders
kunnen andere ouders ontmoeten en
tips en ervaringen uitwisselen.

Les enfants apprennent à interagir les
uns avec les autres, jouer et découvrir.
Pour certains, une première étape avant
d’aller en garderie ou en pré-garderie.
Les parents peuvent rencontrer d’autres
parents et échanger des conseils et des
expériences.

Leeftijd: 0-5 jaar
Meer info:
melanie.bulledair@hotmail.com

Âge: 0-5 ans
Plus d’informations:
melanie.bulledair@hotmail.com

Torens en raketten bouwen
Sander over Bulle d’air in De Linde
(Haren)
Sander (4 jaar) was het voorbije jaar
vaste gast in GC De Linde voor de
peuter- en kleuteractiviteiten. Deze
activiteiten zijn vaak een mix van
beweging, knutselen en vrij spel.
‘Hallo ik ben Sander, mijn talent is
verhaaltjes vertellen en bouwen. In
De Linde kom ik om te knutselen, te
spelen en vooral om torens en raketten
te bouwen.’ Met speciale bouwblokken
laat hij kleuren op de muur reflecteren.
Wat Sander zijn plannen nog zijn?
‘Volgend jaar ga ik alleen nog voor film
naar De Linde, want ik ben nu groot
genoeg om naar de circusschool te
gaan. Want circus vind ik ook fijn.’

THEATERATELIER
ma. 17u15 -18u15
Lijkt het je het leuk om toneel te spelen?
Wil je leren op je gemak voor een
groep staan? Wil je duidelijk en mooi
leren s preken? Dan is theateratelier
iets voor jou! Bij theateratelier kan je
een ander personage spelen, emoties
uitbeelden en scènes verzinnen. Soms
door improvisatie of met een vooraf
vastgelegde tekst. Je bent creatief bezig
en leert je expressief uiten met je stem en
lichaam.
Leeftijd: kinderen vanaf 8 jaar.
Meer informatie:
Nieuwland 198, 1000 Brussel
02 279 57 12
academie@brucity.education

