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Turnen met Turnlust 
Op woensdag kan je komen turnen en freerunnen! 

Deze dag word verzorgd door Gymnastiekvereniging Turnlust.

Wil je hieraan meedoen? Stuur dan een mail naar secretariaat.turnlust@hotmail.com

 met je naam, leeftijd, klas en het telefoonnummer van je ouders

Theater voorstelling 

Sport effe mee !
Hou jij van bewegen en sporten? Dan komt dit goed uit! 

Op dinsdag organiseren wij een sportmiddag met onder andere voetbal en stoelendans. 

Datum en tijd: 20 oktober van 14.00 - 16.00 uur 
   Voor: kinderen uit groep 1 t/m 8 
  Kosten : gratis 

09.30 tot 10.30: ouder/kind en peuter/kleuters 1,5 tot 6 jaar.

10.30 tot 11.30: recreatie turnen 5 jaar en ouder

11.30 tot 12.30: springen 7 jaar en ouder

13.00 tot 14.00: freerunning 7 jaar en ouder

Datum en tijd: 21 oktober van 9.30 t/m 14.00 uur 

Kosten : gratis 

Datum en tijd: 22 oktober van 14.00 t/m 15.00 uur

Voor: kinderen uit groep 1 t/m 8 

Kosten: gratis 

Van jongs af aan droomt Meneer B. van een reis naar de maan. Met zijn modelbouwraket fantaseert

hij hoe dat gaat, aftellen, opstijgen en landen op de maan. 

Wie wil dat nou niet? 

 

Wil je erachter komen hoe het met Meneer B. afloopt? Dan ben je donderdag van harte

welkom! Stuur wel eerst een mail naar ctoby@dock.nl met je naam en leeftijd.

Zit jij op de basisschool en vind je dit leuk? Stuur voor 14 oktober een mail naar

ddelgado@dock.nl met je naam, leeftijd en in welke groep je zit.

- Gespeeld door Studio Dondersteen -  

Als hij op een dag een advertentie ziet voor de 'Eerste Vakantievlucht naar de Maan'

besluit hij al zijn spaargeld bij elkaar te schrapen en een ticket te kopen.

Dat is het begin van een hilarisch avontuur op onbekend terrein.


