Hoe neem je een selfie?

Beste ouders en kinderen,
Het is weer zover! De zomer lacht ons toe. Hebben jullie ook zo’n
zin in tal van activiteiten, uitstappen en zalige zomerse
herinneringen? De begeleiders in ieder geval wel! Wij kijken nu al
uit naar jullie glimlach, plezier en enthousiasme.
Inschrijven voor de zomervakantie is noodzakelijk. Dit kan vanaf
donderdag 2 mei 19u tot en met maandag 6 mei 19u door online in
te schrijven via: https://ouderportaal.tjek.be of via de website van
De Blauwe Lelie – BKO – Zocjes - Online inschrijven.
Alle informatie over onze activiteiten kan je vinden in deze
kalender. In de voormiddag gaat er een kleine activiteit door van
10u45 tot 11u45.

Voor de middagactiviteiten werken we telkens rond een
weekthema. We voorzien activiteiten op verschillende domeinen:
sport, koken, knutselen, buitenspel en een actief spel. Alle kinderen
kunnen ervoor kiezen om, al dan niet, deel te nemen aan de
activiteit. De andere kinderen kunnen vrij spelen.
Voor de Pimpampoentjes voorzien we aangepaste activiteiten rond
het weekthema.
PS: Neem gerust contact op, als je nog vragen of opmerkingen
hebt!
Zocjes Zeebrugge: 050/326020 of zocjes@deblauwelelie.be
Zocjes Lissewege: 0476/650169



In Lissewege zijn we ELKE dag open (ook op vrijdag),
van 7u30 tot 18u00.



Als er uitstappen zijn spreken we soms vroeger af of
zijn we later terug. Praktische informatie over uitstappen krijgen jullie op een apart infoblad. Dit zal ruim op
tijd verstuurd worden per mail, beschikbaar zijn via
facebook en voorzien worden aan de balie van de
Zocjes. Voor uitstappen moet je je kind extra inschrijven, maar meegaan op uitstap is niet verplicht. Indien
je kind niet ingeschreven werd, zal het niet kunnen
meegaan op uitstap.



Onze leeftijdsgroepen zijn:

Pimpampoentjes: Voorklasje en 1ste kleuter

Kevertjes: 2de en 3de kleuter

Dino’s: 1ste, 2de en 3de leerjaar

Turtles: 4de, 5de en 6de leerjaar



Breng bij een uitstap een stevige rugzak (die jullie kinderen op de rug kunnen dragen), extra koek en drank
en stevige schoenen (geen slippers of instappers) mee.



Breng bij warm weer zeker een pet of zonnehoedje
mee.



Zorg dat jullie zwemkledij en handdoek elke dag in jullie
tas zit want waterspelletjes staan zeker op onze kalender.



Tienuurtjes en vieruurtjes krijg je van ons. Enkel je
(koud) lunchpakket en een genaamtekende fles om op
de waterbar te plaatsen, neem je zelf mee.



Onze sluitingsdagen zijn:


29 juli tot en met 2 augustus



15 en 16 augustus

WEEK 1: 1 juli tot en met 5 juli
Whoepieeee, school is gedaan.
Stan en Roland rennen de schoolpoort uit, smijten hun boekentassen en
jassen aan de kant.
Geen gezeur meer over toetsen en huiswerk maken voor 2 maanden
lang. Tijd om de boel eens goed op stelten te zetten.
Ze gaan een oorlog voeren met bloembommen, een begeleider helpen
zoeken die gekidnapt is en nooit meer terug gevonden, oude saaie
dingen transformeren in hippe nieuwe dingen. Kortom een week om al
de stress uit je lijf te krijgen.

5 juli: Leopoldpark (Kevers)
Vandaag gaan we op ontdekking in het
Leopoldpark in Blankenberge. Er zijn hier
springkastelen, trampolines, klimrekken,
zandspeeltuinen, kortom, alles om er een
spetterende middag van te maken!

WEEK 2: 8 juli tot en met 12 juli

Welkom in de wondere wereld van circus Ribaldo waar niets is wat het
lijkt. Directeur Don Foefelare doet zijn job niet maar naar behoren en alle
groepen van het circus willen hem afvoeren. Wie kan als eerste bij de
gevluchte directeur geraken? De wilde dieren, acrobaten of de clowns?
Ook de clown durft wel eens verdwijnen en een circusvoorstelling zonder
clown lukt natuurlijk niet. Het circus verandert soms eens van plaats,
daarom is het erg leuk om een souvenirtje te maken. Zo kunnen we altijd
terug denken aan deze superleuke week. Alle leden van het circus krijgen
ook wel eens een hongertje tussendoor, we maken heerlijke hapjes zodat
ze er weer tegenaan kunnen. En wie weet zien we ook wel eens het echte
circus deze week…

9 juli: Sierk (Pimpampoentjes en Kevertjes)
Vandaag gaan we ravotten in Sierk. Hier kunnen jullie
je ontpoppen tot echte circusartiesten: gooien met
diabolo’s, balanceren op éénwielers, bengelen aan
trapezes, of gewoon even chillen in 1 van de vele
woonwagens. Kortom, teveel om op te noemen!

WEEK 3: 15 juli tot en met 19 juli
Floraline en Fionna zijn lieve elfjes uit Fantasialand.
Ze zijn naar onze planeet Aarde gestuurd door hun
koning en koningin met de bedoeling om meer te
leren over onze wereld: wat eten we graag, hoe
uiten wij onze gevoelens, hoe spelen wij, ...Maar er
zijn natuurlijk nog zoveel andere landen dan België
op onze planeet en daar leven de mensen en
kindjes helemaal anders dan ons. Zullen we samen
met de elfjes op ontdekkingsreis gaan en samen de
wereld rondreizen, andere culturen leren kennen,
lekker eten proeven? Zo kunnen we samen
fantastische avonturen beleven!

16 juli: Strand (Pimpampoentjes en Kevertjes)
Haal jullie zwemgerief maar boven want we gaan ravotten op het strand.
Wie kan het mooiste zandkasteel bouwen? Of wil je liever wat luieren in
de zon? Alles kan vandaag aan het strand, zolang we maar plezier maken!

WEEK 4: 22 juli tot en met 26 juli
Deze week kunnen jullie ouders niet boos
zijn omdat jullie kleren vuil zijn. Neeneen,
deze week MOETEN jullie kleren vuil zijn
want het is namelijk de vieze, vuile en
vettige week! Deze week gaan we all the
way! Zorg dus zeker voor voldoende reservekledij want het zal nodig zijn!

PS: Indien je kind geen aangepaste kledij aan heeft, zijn wij niet
verantwoordelijk voor
mogelijke vlekken!

COLLECTIEVE SLUITING: 29 juli tot en met 2 augustus

WEEK 6: 5 augustus tot en met 9 augustus
Kennen jullie Marleen al? Marleen is de zotte presentatrice van
het uber coole Zoc kanaal. Deze week zullen jullie elke dag wat
nieuws te zien krijgen via dit kanaal! Maar wat voor nieuws dan?
Marleen is teruggereisd in de tijd en is terecht gekomen in de
jaren 90. Ze laat ons via haar kanaal zien wat ze allemaal meemaakt. Hoe ze hier leven, wat ze eten, met welk speelgoed ze
spelen,… Maar opgelet, want voor je het weet word je zelf
opgezogen in de tv en zit je ook vast in de jaren 90, of zouden
jullie dit niet erg vinden?

WEEK 7: 12 augustus tot en met 16 augustus
Leonardo en Vincent zijn 2 belangrijke kunstenaars
die binnenkort hun kunst moeten voorstellen
via een tentoonstelling. Helaas zijn ze iets
belangrijks kwijt, hun inspiratie! Ze weten niet
meer wat ze moeten maken en zijn ten einde
raad. Ze komen jullie hulp vragen in de hoop
dat jullie hen nieuwe ideeën kunnen
aanbieden. Deze week zullen jullie allemaal
verschillende manieren om kunst te gebruiken
leren kennen, maar zoals gewoonlijk loopt dit
niet altijd van een leien dakje. Zullen ze op tijd
hun inspiratie terugvinden en mooie kunstwerken kunnen maken voor hun tentoonstelling?

13 augustus: Wereld van Kina
(Pimpampoentjes)
De Pimpampoentjes stappen vandaag de
wereld van de lieveheersbeestjes binnen in
een decor van reuzenbloemen en gras. Net
als de lieveheersbeestjes gaan jullie op zoek
naar bladluizen en andere insecten. Haal
jullie speurneus maar snel boven!

15 en 16 augustus is de ZOC’jes gesloten!

WEEK 8: 19 augustus tot en met 23 augustus
De meeste dromen zijn bedrog, maar als je wakker wordt dan droom je
nog… Stan droomt wel elke nacht van iets anders, maar helaas komen
deze dromen nooit uit! Tot hij op bezoek gaat bij de droomfabriek, zij
kunnen zijn dromen laten uitkomen! Zou hij echt alle zotte dingen uit
zijn dromen in het echt beleven?

22 augustus: Speelstad (Pimpampoentjes en Kevers)
De zotste uitstap staat vandaag op de planning! We gaan naar een mega
speelstad waar er een binnen- en buitenspeelstad is,
een speelstadexpress, een klimvulkaan, en nog veel meer! Genoeg om
jullie een onvergetelijke dag te bezorgen dus!

WEEK 9: 26 augustus tot en met 30 augustus
Het is de laatste week van de vakantie en we laten ons nog eens goed gaan
vooraleer we onze voetjes weer onder de schoolbanken schuiven. De kermis toert door het land en komt ook langs in de ZOC’jes. Maar wie is die
mysterieuze organisator toch? Kunnen jullie hem ontmaskeren? De kermis
heeft te maken met een grote maffiabende en heeft jullie hulp nodig om
deze te ontmaskeren.
Sommige kermisattracties hebben het begeven en moeten vervangen worden, ze hebben onze hulp nodig om attracties te bouwen en deze dan
natuurlijk ook uit te testen? Hebben jullie nog genoeg energie om deze
week te overleven??

