VOOR DEZE
FIGUURTJES
MOET JE EXTRA
BETALEN

WE GAAN WEER BEGINNEN!

vrijdag 6 September


Nu met een nieuwe opzet namelijk
'HET MENUBORD'
Aangezien ik jullie tussendoor meer variatie wil bieden, ga ik werken met een zogenaamd menubord.
Dit is een 'bord' waarop verschillende dingen staan die je kunt gaan maken. In principe maak je elke
keer 1 ding van het bord. Sommige dingen kosten wat meer dan de andere. Er zijn alleen een paar
dingen waar je op moet letten. Als je geen keuze maakt, ga je dus vrij knutselen en kun je niet de
dingen maken die meer kosten dan de reguliere € 2,-. Je kan bij aanmelding nog veranderen -als er
nog voorraad is-, maar dan moet er ter plekke bijbetaald worden.
Je kan je aanmelden via deze LINK: h
 ttp://bit.ly/23kWj8M

JE KUNT KIEZEN UIT DE VOLGENDE KNUTSEL ACTIVITEIT
*Spaarpot foamkleien - *Spaarpot kopen (om thuis te versieren) *OP=OP
Opbergbakje maken van gekleurde ijslollystokjes - Dromenvanger maken - Krultak mooi versieren Rups of ander figuurtje maken van flesdoppen - Kunst met CD-tjes - Houten sleutelhanger versieren Kleine vlieger maken/pimpen - Vrij knutselen
Voor kids van gr. 3 t/m 8 (gr. 1 & 2 alleen met begeleiding) uit Oerle & V’hoven
vanaf 2 euro c ontant voldoen bij aanvang

Deelname:
Tijd:
Locatie:


14.00-15.30 c heck www.facebook.com/bosbender voor actuele info en eindtijd

@D’n Bosbender, Nieuwe Kerkstraat 60

Aanmelden
Kan t/m vrijdag 12.30 ALLEEN via het aanmeldformulier die je kunt vinden op
www.bosbenderkids of Facebook: www.facebook.com/bosbenderkids. Als u via dit
formulier uw kind aanmeldt kan ik een inschatting maken van het aantal kids.

Bosbender Kids is een initiatief van werkgroep Bosbender Kids Team. Deze werkgroep valt onder stichting Jeugdbelangen Oerle. De
activiteiten zijn door de regel steeds van 14.00-15.30 uur (later aansluiten mogelijk bij continu rooster), tijdens de even weken op
vrijdagmiddag (geen activiteiten in de vakantieperiode en feestdagen)

