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Grabbelpas
zomervakantie 2020

Hoera! Wij zijn superblij dat we toch een beperkt programma hebben kunnen uitwerken, binnen
de huidige veiligheidsrichtlijnen, om er ook deze zomer weer een topzomer van te maken! We
hebben het Grabbelpas-principe wat moeten aanpassen, maar zijn trots om ons gloednieuwe
concept te kunnen voorstellen: DE GRABBELWEKEN!
WAT HOUDT DAT NU IN?
Per week worden er een aantal activiteiten aangeboden voor een specifieke leeftijdsgroep.
Kinderen kunnen zich inschrijven voor één of meerdere activiteiten die week, met een maximum
van 50 individuele inschrijvingen per week over alle activiteiten heen. Als je je kind inschrijft
voor een activiteit van Grabbelpas komt het in een ‘contactbubbel’ terecht voor de rest van
die week. De bedoeling is om je kind die week zo weinig mogelijk andere contacten aan te laten
gaan.
LET OP!
Speelvogels en Grabbelpas worden deze zomer dus georganiseerd in strikt gescheiden contactbubbels van maximum 50 personen per week. Dit houdt in dat je kind per week moet kiezen
tussen Grabbelpas en Speelvogels. Zodra je inschrijft voor één of meer activiteiten van Grabbelpas kan er diezelfde week niet meer worden ingeschreven voor Speelvogels. Kies je voor één
of meer dagen Speelvogels, dan die week geen Grabbelpas meer. Per week wisselen mag wel,
zodat je kind deze zomer toch nog aan beide toffe vakantie-initiatieven kan deelnemen.
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GRABBELWEEK: 1 TOT 3 JULI
Geboortejaar 2014 - 2012

Vingerhaken

Gekke fietsenrace

Dagactiviteit: The Field

We maken onze eigen naam met wol
en ijzerdraad en maken een uniek en
persoonlijk kunstwerkje.

Whoehoew! We kiezen een knotsgekke
fiets uit en dagen elkaar uit voor een heuse
race op een supercool parcours.
Plezier gegarandeerd!

Vandaag gaan we natuurelementen
trotseren, obstakels overwinnen en maken
we een overheerlijke pizza in openlucht.
Een dag om alle opgekropte energie van de
voorbije maanden los te laten!

WANNEER
Woensdag 1 juli 2020
10.00 uur - 12.00 uur

WANNEER
Woensdag 1 juli 2020
13.00 uur - 15.00 uur

WANNEER
Donderdag 2 juli 2020
9.00 uur - 16.00 uur

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

LOCATIE
GBS Sint-Jan - Schoolstraat 2
PRIJS
2,50 euro

LOCATIE
The Field - Veldenstraat
10/1 - Retie
Grabbelpassers komen met
eigen vervoer

DEELNEMERS
10 deelnemers

PRIJS
20 euro

PRIJS
2,50 euro
DEELNEMERS
10 deelnemers

DEELNEMERS
16 deelnemers
EXTRA
• Drinkbus
• Snack meenemen
• Sportieve kledij
• Zakgeld (op eigen risico)
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Robotcup
Vandaag gaan we bouwen
en sleutelen aan een echte
robot. Wie krijgt de robot
als eerste aan de praat?

Mousse poppen
en monsters
We maken een eigen knettergekke, mooie,
griezelige, speciale, lieve … handpop die je
daarna mee naar huis kan nemen.

WANNEER
Vrijdag 3 juli 2020
9.00 uur - 12.00 uur

WANNEER
Vrijdag 3 juli 2020
13.00 uur - 16.00 uur

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

PRIJS
7 euro

PRIJS
5 euro

DEELNEMERS
12 deelnemers

DEELNEMERS
12 deelnemers
EXTRA
Oud T-shirt dat vuil mag
worden
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GRABBELWEEK: 1 TOT 3 JULI
Geboortejaar 2011 - 2008

Gekke fietsenrace

Magnetenatelier

Dagactiviteit: The Field

Whoehoew! We kiezen een knotsgekke
fiets uit en dagen elkaar uit voor een heuse
race op een supercool parcours. Plezier
gegarandeerd!

We maken ons eigen magneetbord
met zelfgemaakte magneten.
Aantrekkingskracht verzekerd!

Vandaag gaan we natuurelementen trotseren, obstakels overwinnen en maken we een
overheerlijke pizza in openlucht. Een dag
om alle opgekropte energie van de voorbije
maanden los te laten. Klinkt heerlijk!

WANNEER
Woensdag 1 juli 2020
10.00 uur - 12.00 uur

WANNEER
Woensdag 1 juli 2020
13.00 uur - 16.00 uur

WANNEER
Donderdag 2 juli 2020
9.00 uur - 16.00 uur

LOCATIE
GBS Sint-Jan - Schoolstraat 2

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

LOCATIE
The Field - Veldenstraat 10/1 - Retie
Grabbelpassers komen met eigen
vervoer

PRIJS
2,50 euro
DEELNEMERS
10 deelnemers
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PRIJS
5 euro
DEELNEMERS
12 deelnemers

PRIJS

20 euro

DEELNEMERS 16 deelnemers
EXTRA
• Drinkbus
• Snack meenemen
• Sportieve kledij
• Zakgeld (op eigen risico)

Snoepboeket
Wat dacht je van een lekker,
eetbaar en zelf samengesteld
boeket met snoepbloemen?
Schrijf je snel in voor deze
heerlijke workshop!

Smartphonefotografie
We wanen ons een echte smartphone
fotograaf en leren alle kneepjes van het
vak. Sta jij liever voor of achter de camera?

WANNEER
Vrijdag 3 juli 2020
10.00 uur - 12.00 uur

WANNEER
Vrijdag 3 juli 2020
13.00 uur - 16.00 uur

LOCATIE
Zaal De Wamp - achterzijde
bibliotheek

LOCATIE
Zaal De Wamp achterzijde bibliotheek

PRIJS
2,50 euro

PRIJS
5 euro

DEELNEMERS
12 deelnemers

DEELNEMERS
12 deelnemers
EXTRA
Eventueel: eigen smartphone of tablet
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GRABBELWEEK: 6 TOT 12 JULI
Geboortejaar 2014 - 2011

Pizzaparty

Zomerse knutsels

Gocart Rallycross

Een overheerlijke pizza lust toch iedereen?
Zeker als je zelf mag kiezen wat erop ligt.
Smullen maar!

We halen vandaag de zomer in huis met
zomerse knutselwerkjes. Kom en maak
enkele frisse en fruitige creaties!

3, 2, 1 … Racen maar! We racen vandaag op
een echt racecircuit met onze supercoole
gocarts! Kom jij als eerste over de finish?

WANNEER
Maandag 6 juli 2020
10.00 uur - 12.00 uur

WANNEER
Dinsdag 7 juli 2020
10.00 uur - 12.00 uur

WANNEER
Woensdag 8 juli 2020
10.00 uur - 12.00 uur

LOCATIE
Zaal De Garve - Deroissart 9

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen
- achter de bibliotheek

LOCATIE
Glossocircuit - Schotelven 143

PRIJS
5 euro
DEELNEMERS
10 deelnemers
EXTRA
• Keukenschort
• Handdoek
• Bewaardoosje
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PRIJS
2,50 euro
DEELNEMERS
12 deelnemers

PRIJS
Gratis
DEELNEMERS
18 deelnemers
EXTRA
• Supporters
• Zakcentje om iets te drinken

rOnd rOndOm rOnd

Reis rond de
wereld

Teken je dans. Dans je tekening.
Op een loper van houtskool
ontstaan de gekste creaties.
We dansen en bewegen over
de loper en creëren een groot
kunstwerk!

Klimmen en klauteren op
en over een zelfgebouwde wereld van banken,
stoelen, matten en nog
veel meer? Kom dan mee
plezier maken tijdens onze reis
rond de wereld!

Vida-party
Vandaag is het feest! We verkleden ons,
doen een fotoshoot, smullen van lekkere
(Surinaamse) hapjes en drankjes en leven
ons uit op hippe muziek. Kom jij mee
feesten?

WANNEER
Woensdag 8 juli 2020
13.00 uur - 15.00 uur

WANNEER
Donderdag 9 juli 2020
10.00 uur - 12.00 uur

WANNEER
Vrijdag 10 juli 2020
9.00 uur - 12.30 uur

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

LOCATIE
Turnzaal GBS Sint-Jan Schoolstraat 2

LOCATIE
Zaal De Vloed achterzijde bibliotheek

PRIJS
5 euro

PRIJS
Gratis

PRIJS
5 euro

DEELNEMERS
12 deelnemers

DEELNEMERS
12 deelnemers

DEELNEMERS
10 deelnemers

EXTRA
• Kledij die vuil mag worden
• Washand en handdoek
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GRABBELWEEK: 3 TOT 7 AUGUSTUS
Geboortejaar 2014 - 2011
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Musical-star

Kinderbingo

Zingen, dansen en toneelspelen combineren we
vandaag. We maken van jou
een echte musicalster!

We spelen een spel vandaag! Krijg jij als eerste jouw
speelkaart vol? Bingo! En
maak kans op een leuke prijs!

WANNEER
Maandag 3 augustus 2020
10.00 uur - 12.00 uur

WANNEER
Dinsdag 4 augustus 2020
13.00 uur - 15.00 uur

LOCATIE
Zaal De Wamp - achterzijde
bibliotheek

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

PRIJS
Gratis

PRIJS
2,50 euro

DEELNEMERS
12 deelnemers

DEELNEMERS
12 deelnemers

Creatief vanbinnen

Dierensporen

Volksspelen

Hoe zie ik er vanbinnen uit? Vandaag
tekenen we onszelf in ware grootte en
gaan nadien onze binnenkant uitwerken.
Wat hoort waar en hoe ziet dat eruit? Maak
een zotte en unieke versie van jezelf!

Samen met Mike De Roover gaan we op
zoek naar sporen van dieren. Misschien
spotten we wel enkele echte dieren in het
bos? Kom jij mee speuren?

Spelletjes spelen is altijd leuk! Wat dacht je
van blikgooien, ringwerpen en vier op een
rij? Ooit al van sjoelbakken of trou madame
gehoord? Kom alle spelletjes van vroeger
ontdekken en uitproberen!

WANNEER
Woensdag 5 augustus 2020
13.00 uur - 16.00 uur

WANNEER
Donderdag 6 augustus 2020
9.00 uur - 12.00 uur

WANNEER
Vrijdag 7 augustus 2020
10.00 uur - 12.00 uur

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

LOCATIE
Parking speelbos De Lusthoven 58

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

PRIJS
5 euro

PRIJS
5 euro

PRIJS
2,50 euro

DEELNEMERS
12 deelnemers

DEELNEMERS
12 deelnemers

DEELNEMERS
12 deelnemers
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GRABBELWEEK: 10 TOT 14 AUGUSTUS
Geboortejaar 2014 - 2012

Juwelenatelier

Vos en Haas op zoek

Vandaag gaan we creatief aan de slag met
kraaltjes en ontwerpen zo onze eigen,
unieke armbandjes.

Vos en Haas zijn op zoek naar een
boek. Een bibliotheek vol boe
ken, maar het boek dat ze zoeken is niet te vinden. Hoewel ...
hier en daar slingeren er letters
rond, maar Vos en Haas raken er
niet wijs uit. Kom jij hen helpen?
Enkel voor echte speurneuzen!

WANNEER
Maandag 10 augustus 2020
10.00 uur - 12.00 uur

WANNEER
Dinsdag 11 augustus 2020
13.00 uur - 14.30 uur

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

LOCATIE
Bibliotheek - Deroissart 5

PRIJS
2,50 euro
DEELNEMERS
12 deelnemers
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PRIJS
Gratis
DEELNEMERS
10 deelnemers

Creatief atelier

Sleutelhangers maken

Pluktuin

Vandaag maken we iets moois voor mama,
oma of iemand anders die volgens jou wel
eens een cadeautje verdient.

We maken een leuke, unieke pixel-sleutelhanger. Misschien krijgt hij wel een plaats
aan jouw fietssleutel?

In de pluktuin gaan we op zoek naar kruiden
en maken daarmee onze eigen ice tea. We
gaan ook mama verrassen met een zelf
geplukt en zelf samengesteld boeketje
veldbloemen. Superleuk toch?!

WANNEER
Woensdag 12 augustus 2020
9.00 uur - 12.00 uur

WANNEER
Donderdag 13 augustus 2020
10.00 uur - 12.00 uur

WANNEER
Vrijdag 14 augustus 2020
9.30 uur - 12.00 uur

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

LOCATIE
Parking Wouwershoeve De Lusthoven 58

PRIJS
5 euro

PRIJS
2,50 euro

PRIJS
Gratis

DEELNEMERS
12 deelnemers

DEELNEMERS
15 deelnemers

DEELNEMERS
12 deelnemers
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GRABBELWEEK: 10 TOT 14 AUGUSTUS
Geboortejaar 2011 - 2008

Pizzaparty

Sokpoppen-spel

Een overheerlijke pizza lust toch iedereen?
Zeker als je zelf mag kiezen wat erop ligt.
Smullen maar!

We maken vandaag een pop of monster
uit sokken, een echte sokpop. Nadien gaan
we er mee aan de slag en maken ons eigen
poppenspel met onze zelfgemaakte poppen. Benieuwd naar het resultaat?

WANNEER
Maandag 10 augustus 2020
10.00 uur - 12.00 uur

WANNEER
Maandag 10 augustus 2020
13.00 uur - 16.00 uur

LOCATIE
Zaal De Garve - Deroissart 9

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

PRIJS
5 euro
DEELNEMERS
10 deelnemers
EXTRA
• Keukenschort
• Handdoek
• Bewaardoosje
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PRIJS
5 euro
DEELNEMERS
12 deelnemers

Windturbines
Draag jouw steentje bij aan
duurzame energie en bouw
samen met ons een eigen
mini-windmolen die echt
elektriciteit maakt. Krijg jij
het lampje aan het branden?

Creatief Atelier

Freestyle voetbal

Vandaag maken we iets moois voor mama,
oma of iemand anders die volgens jou wel
eens een cadeautje verdient.

Een supervette workshop waar je al spelend
nieuwe voetbaltrucjes aanleert. Kan jij de
trainer uitschakelen en scoren?

WANNEER
Dinsdag 11 augustus 2020
13.00 uur - 16.00 uur

WANNEER
Woensdag 12 augustus 2020
13.00 uur - 16.00 uur

WANNEER
Donderdag 13 augustus 2020
13.00 uur - 16.30 uur

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

LOCATIE
Turnzaal GBS Sint-Jan Kerkstraat 11

PRIJS
5 euro

PRIJS
5 euro

PRIJS
5 euro

DEELNEMERS
15 deelnemers

DEELNEMERS
12 deelnemers

DEELNEMERS
18 deelnemers
EXTRA
• Sportieve kledij
• Drinkbus
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GRABBELWEEK: 17 TOT 21 AUGUSTUS
Geboortejaar 2014 - 2012

Yoga-avontuur

Judo

We gaan samen op ontdekkingstocht langs
lichaamshoudingen, bewegingen, (adem)
spelletjes, zingen en aandachts- en ontspanningsoefeningen. We gaan tijd maken
voor ons eigen lichaam en stilstaan bij onze
gevoelens en gedachten. We sluiten de
‘geniet-namiddag’ af met een zelfgemaakte
gezonde snack/drankje vol vitamientjes.

Word vandaag een echte judoka!
We trekken een kimono aan
en luisteren naar de sensei die
ons een echte ippon aanleert.
Hajime!

WANNEER
Maandag 17 augustus 2020
13.00 uur - 16.00 uur

WANNEER
Dinsdag 18 augustus 2020
10.00 uur - 12.00 uur

LOCATIE
Zaal De Wamp - achterzijde
bibliotheek

LOCATIE
Judolokaal - Deroissart 7

PRIJS

5 euro

DEELNEMERS 10 deelnemers
EXTRA
• Kussen en dekentje
• Sportieve kledij
• Drinkbus
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PRIJS
Gratis
DEELNEMERS
15 deelnemers
EXTRA
• Sportieve kledij
• Drinkbus

Vissen bij De Baars

Puzzelatelier

Snoepboeket

We gaan hengelen! Wie krijgt als eerste
een vis aan de haak?

Wat is er leuker dan een zelfgemaakte
puzzel of puzzelkubus? Eerst versieren we
ons eigen exemplaar en dan … puzzelen
maar. Kan jij ze allemaal maken?

Wat dacht je van een lekker, eetbaar en zelf
samengesteld boeket met snoepbloemen?
Schrijf je snel in voor deze heerlijke workshop!

WANNEER
Woensdag 19 augustus 2020
14.00 uur - 17.00 uur

WANNEER
Donderdag 20 augustus 2020
10.00 uur - 12.00 uur

WANNEER
Vrijdag 21 augustus 2020
10.00 uur - 12.00 uur

LOCATIE
Visserclub De Baars - Weekend
verblijven Rode Del - Gagelbroek

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

LOCATIE
Oude beeldhouwklassen achter de bibliotheek

PRIJS

PRIJS
2,50 euro

PRIJS
2,50 euro

DEELNEMERS
12 deelnemers

DEELNEMERS
12 deelnemers

5 euro

DEELNEMERS 16 deelnemers
EXTRA
• Vislijn en vishengel met haakje
• Visnet en emmer
• Stoeltje
• Eventueel mama, papa, oma
of opa
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GRABBELWEEK: 17 TOT 21 AUGUSTUS
Geboortejaar 2011 - 2008

Boogschieten

Yoga-avontuur

Vandaag ben jij Robin Hood! We gaan boogschieten met een echte pijl en boog. Kan jij
in de roos schieten?

We gaan samen op ontdekkingstocht langs
lichaamshoudingen, bewegingen, (adem)
spelletjes, zingen en aandachts- en ontspanningsoefeningen. We gaan tijd maken
voor ons eigen lichaam en stilstaan bij onze
gevoelens en gedachten. We sluiten de
‘geniet-namiddag’ af met een zelfgemaakte
gezonde snack/drankje vol vitamientjes.

WANNEER
Maandag 17 augustus 2020
9.30 uur - 12.00 uur

WANNEER
Dinsdag 18 augustus 2020
13.00 uur - 16.00 uur

LOCATIE
Meisjeschiro Centrum Diepenbeemd

LOCATIE
Zaal De Wamp - achterzijde bibliotheek

PRIJS
2,50 euro
DEELNEMERS
16 deelnemers
EXTRA
Hapje en drankje inclusief
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PRIJS
5 euro
DEELNEMERS
10 deelnemers
EXTRA
• Kussen en dekentje
• Sportieve kledij
• Drinkbus

Basketinitiatie
Slam dunk da funk! Altijd al
de Michael Jordan van Arendonk willen zijn? Kom dan
meedoen en ontdek jouw
talent!

Cinema		
Tijd voor een vleugje ontspanning.
We kijken film vandaag!

WANNEER
Woensdag 19 augustus 2020
10.00 uur - 12.00 uur

WANNEER
Donderdag 20 augustus 2020
13.30 uur - 16.00 uur

LOCATIE
Okidohal - Kerkstraat 9

LOCATIE
Jeugdhuis ’t Onkrooid Koeistraat 8

PRIJS
Gratis
DEELNEMERS
16 deelnemers
EXTRA
• Sportieve kledij
• Drinkbus

PRIJS
2,50 euro
DEELNEMERS
20 deelnemers
EXTRA
Hapje en drankje inclusief
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Praktische informatie
INSCHRIJVEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN JULI
Vanaf donderdag 25 juni 2020 om 18.00 uur via https://reservaties.arendonk.be
INSCHRIJVEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN AUGUSTUS
Vanaf donderdag 23 juli 2020 om 18.00 uur via https://reservaties.arendonk.be
Activiteit volzet? We werken met een wachtlijst, dus bij interesse, schrijf je zeker in en wij
contacteren jou als er toch plaats vrijkomt of als er een extra activiteit kan worden ingelast.
Kijk bij inschrijving zeker de medische fiche van je kind goed na.
VRIJETIJDSPAS
Houders van een Arendonkse vrijetijdspas krijgen 50% korting op de activiteiten.
Heeft je kind een attest verhoogde tegemoetkoming of wil je weten of je hiervoor in
aanmerking komt? Ga dan even langs bij het Sociaal Huis.
BRENGEN EN OPHALEN
Brengen vanaf 15 minuten voor aanvang van de activiteit
Ophalen tot 15 minuten na einde van de activiteit
Bij het brengen en halen van de kinderen vragen we om afstand te houden en een mond
masker te dragen.
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AFMELDEN
Afmelden voor een activiteit kan tot tien dagen vooraf. Het inschrijvingsgeld wordt dan terugbetaald. Meld je later af of kom je niet opdagen, dan
ben je het inschrijvingsgeld kwijt. Bij ziekte wordt het inschrijvingsgeld
terugbetaald als je een doktersbriefje binnenbrengt bij de dienst vrije tijd.

Let op! Bijzondere coronavoorwaarden
Als je kind ziek is tot vijf dagen voor de geplande deelname, mag het niet deelnemen.
Als je kind tot een risicogroep behoort of als er sprake is van een chronische aandoening,
moet je als ouder schriftelijk toestemming geven dat je kind mag deelnemen. Bij twijfel vraag
je een attest van de dokter.
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V.u.: Gemeente Arendonk - Kristof Hendrickx - Vrijheid 29 - 2370 Arendonk

Jij komt
toch ook ?

INFO
Dienst vrije tijd
Tinne Roes
014 40 90 78
tinne.roes@arendonk.be

